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Introdução 

Os critérios gerais de avaliação são um documento de informação para toda a comunidade 

educativa e de orientação para a elaboração dos critérios específicos de cada departamento, sendo 

fundamentais para o sucesso educativo do Agrupamento. 

Assim, este documento visa apoiar a adoção e a implementação das principais orientações da 

política educativa no Agrupamento de Escolas José Saramago, nomeadamente o PASEO, os DL 54 e 55 

de 2018 e as Aprendizagens Essenciais. Pretende definir um conjunto de princípios que, de acordo com 

o Projeto Educativo do Agrupamento, procurem harmonizar as decisões e os procedimentos de avaliação 

e de intervenção pedagógica. 

A linguagem utilizada é simples e suficientemente clara, em linha com o objetivo de promover o 

envolvimento dos encarregados de educação e as competências de autorregulação dos alunos. 

 

Enquadramento da avaliação dos alunos 

Os critérios gerais estão alicerçados na legislação em vigor, nomeadamente nos Decretos-Lei 54 e 

55 de 6 de julho de 2018, a Portaria 223-A/2018, conjugada com as orientações do perfil do aluno à saída 

da escolaridade obrigatória, das aprendizagens essenciais e de acordo com o despacho 6605-A/2021. 

Face ao exposto, perspetiva-se uma visão institucional de referência junto da comunidade, 

partindo dos valores abaixo apresentados. 

 

Valores do AEJS: 

• Cidadania Responsável – (os alunos devem ser capazes de praticar atitudes proativas e 

conscientes); 

• Inclusão – (os alunos devem ser capazes de respeitar a individualidade e a diversidade); 

• Conhecimentos consistentes e rigorosos – (os alunos devem ser capazes de adaptar e aplicar as 

aprendizagens e as competências adquiridas em diferentes contextos); 

• Consciência ambiental – (os alunos devem compreender o meio ambiente e agir de acordo com 

a sua necessidade de preservação); 

• Liberdade – (os alunos devem compreender o significado de liberdade e usá-la de uma forma 

consciente, expressando e defendendo as suas ideias); 

• Inovação – (aos alunos devem ser dadas a conhecer diversas formas de explorar temas/ideias 

para promoção do seu sucesso educativo). 
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Critérios de Avaliação Gerais 
 

Áreas de 
competência do 
Perfil do Aluno à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 

A - Linguagem e textos        B -Informação e comunicação       C- Raciocínio e resolução de problemas 
 

D - Pensamento crítico e pensamento criativo   E - Relacionamento interpessoal   F - Desenvolvimento pessoal e autonomia    
 

G - Bem-estar e ambiente   H - Sensibilidade estética e artística   I - Saber científico, técnico e tecnológico   J - Consciência e domínio do corpo   

 

 Descritores de desempenho 

Critérios Gerais/ 
Transversais 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos 

O aluno seleciona, organiza e 
articula fontes de informação 
confiáveis e relevantes para 
discutir situações e resolver 
problemas de forma autónoma, 
responsável e bem-sucedida.   

O aluno compreende e 
interpreta informação confiável 
e relevante e usa-a para discutir 
situações e resolver tarefas de 
forma autónoma e/ou 
responsável. 

O aluno recorda ou reconhece 
informação confiável e 
relevante para resolver tarefas, 
ainda que, procurando ajuda. 

O aluno ainda não recorda ou 
reconhece informação 
confiável e relevante para 
resolver tarefas, nem procura 
ajuda. 

Comunicação 

 

O aluno argumenta de forma 
organizada, articulada e 
autónoma, justificando ideias e 
resultados sem desrespeitar 

outras interpretações. 

 

O aluno critica de forma segura 
e autónoma, justificando ideias 
e resultados sem desrespeitar 
outras interpretações. 

 
O aluno comunica de forma 
segura e/ou autónoma, 
respeitando ideias e resultados 
de outras interpretações. 

 

O aluno ainda não comunica de 
forma segura e/ou autónoma, 
respeitando ideias e resultados 
de outras interpretações. 

Cidadania e 
participação 

 

O aluno evidencia coerência 
entre o discurso (intenções) e a 
ação; sendo proactivo na 
defesa e na promoção de 
princípios e de valores sociais 
(cooperação e tolerância, moral 
e ética, consciência ambiental, 
…). 

 

O aluno revela proatividade na 
defesa e na promoção de 
princípios e de valores sociais 
(cooperação e tolerância, moral 
e ética, consciência ambiental, 
…). 

 

O aluno ouve as sugestões dos 
outros na defesa e na 
promoção de princípios e de 
valores sociais (cooperação e 
tolerância, moral e ética, 
consciência ambiental, …), mas 
nem sempre as considera. 

 

O aluno ainda não reconhece os 
princípios e os valores sociais 
(cooperação e tolerância, moral 
e ética, consciência ambiental, 
…). 
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Orientações para a avaliação 

A avaliação pedagógica é o processo através do qual os educadores/professores e os alunos 

colaboram na recolha, análise e interpretação da informação sobre as aprendizagens realizadas por estes 

(evidências de aprendizagem). 

A educação Pré-Escolar tem especificidades às quais não se adequam práticas e metodologias de 

avaliação, utilizadas noutros níveis de ensino. A avaliação na Educação Pré-escolar assume uma dimensão 

marcadamente formativa pois trata-se essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se 

interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua 

aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai 

tendo e como as vai ultrapassar. 

É deste modo caraterizada pelo seu caráter holístico e contextualizado no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, pela coerência entre os processos de avaliação e os 

princípios subjacentes à organização e gestão do currículo definidos nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE), pela aquisição de aprendizagens das áreas de conteúdo e respetivos 

domínios, pela valorização dos progressos da criança e pela promoção da igualdade de oportunidades e 

de equidade. 

Os princípios, procedimentos e práticas organizativas e pedagógicos relativos à avaliação na 

educação pré-escolar estão definidos nos seguintes documentos: Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (2016); Perfil específico de desempenho do educador de infância. (decreto lei nº 

241/2001 de 30 de agosto); Gestão de currículo na educação pré-escolar (circular nº 

17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro); Avaliação na educação pré-escolar, (circular nº0 

4/DGIDC/DSDC/2011). 

Na avaliação nos Ensinos Básicos e Secundário, para além da sua componente Externa (da 

responsabilidade do poder central), a componente Interna do sistema de avaliação (organizada nas 

Escolas) integra duas modalidades de avaliação que se complementam, a Avaliação Formativa e a 

Avaliação Sumativa. 

Neste contexto, os dispositivos de avaliação deverão antecipar a necessidade de produzirem 

informações suficientemente claras e significativas sobre o processo de aprendizagem, de forma a 

possibilitar a motivação, a autonomia e a responsabilização dos diferentes atores, em especial dos alunos.  
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Avaliação formativa 

A avaliação formativa é a avaliação para as aprendizagens, atuando diretamente sobre o processo, 

o que requer a participação coordenada de todos os intervenientes. Pela sua importância no 

envolvimento e na corresponsabilização dos alunos e das respetivas famílias com os processos de 

aprendizagem, o presente documento consagra a Avaliação Formativa como a principal modalidade de 

avaliação. 

Tem como função (auto)regular e melhorar as aprendizagens, permitindo ao professor e ao aluno 

identificar fragilidades e procurar estratégias para as ultrapassar, sendo fundamental o feedback de 

qualidade, de caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos. Deve para isso, haver uma 

triangulação de estratégias, técnicas e instrumentos. 

 

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos. É a avaliação das aprendizagens, ocorrendo no final de um determinado processo de 

ensino/aprendizagem. Avalia o cumprimento dos objetivos estipulados, enquanto produto final 

realizado. Focada na comparação entre as aprendizagens realizadas e as aprendizagens previstas em 

determinados momentos, a avaliação sumativa assume-se, pelo seu caráter normativo, como o suporte 

das decisões sobre a classificação a atribuir. 

A coordenação deste processo compete: no 1º ciclo, ao professor titular de turma e nos 2º e 3º 

ciclos e ensino secundário, ao diretor de turma. Para tal, reúne o conselho de ano ou o conselho de 

turma no final de cada período, ficando a classificação atribuída registada em ata e sujeita a aprovação 

de cada conselho. 

A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à 

frequência, nos anos terminais de cada ciclo do ensino básico. 

A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, é da responsabilidade dos organismos do 

Ministério da Educação e compreende: 

a) Provas de aferição; 

b) Provas finais do ensino básico; 

c) Exames finais nacionais. 
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Orientações para a classificação 

Compete aos conselhos de turma/conselho de docentes apreciar a proposta de classificação apresentada por 

cada professor, tendo em conta as informações produzidas sobre a situação global do aluno e ponderar a validação 

da classificação final a atribuir em cada disciplina. 

A classificação (nível) a atribuir resulta da apreciação das aprendizagens e das competências evidenciadas 

nos diferentes domínios que, no seu conjunto representam o grau de cumprimento das aprendizagens previstas no 

currículo (AE), podendo ainda ser considerado o contexto envolvente de cada aluno. As ponderações dos vários 

domínios/temas e tarefas devem ser distribuídas de acordo com o definido em área disciplinar. 

 O presente documento institui a mobilização obrigatória de diferentes procedimentos e momentos de 

reflexão. A autoavaliação do aluno deve centrar-se nas características do seu desempenho, com base nos critérios 

específicos e gerais de avaliação. Nesta mesma lógica, quando aplicável, o professor é responsável pelo 

esclarecimento de eventuais discrepâncias entre a sua avaliação e a autoavaliação realizada pelos alunos. 

  

 Níveis de desempenho/ Escala de classificação 

Todos os 

ciclos 
Menção 

Qualitativa 
Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

2º e 3º 

ciclos 

Menção 

Quantitativa 

5 
 

(90% a 100%) 

4 
 

(70% a 89%) 

3 
 

(50% a 69%) 

2 
 

(20% a 
49%) 

1 
 

(0% a 
19%) 

Ensino 

Secundário 

Menção 

Quantitativa 
17,5 a 20 13,5 a 17,4 9,5 a 13,4 0 a 9,4 

 

Orientações para a comunidade educativa 

O presente documento define como objetivo do sistema de avaliação das aprendizagens a 

promoção/facilitação do envolvimento de todos os intervenientes, nomeadamente os alunos e os seus 

encarregados de educação. 

Pretende também enunciar os princípios orientadores da avaliação que sirvam de referência aos 

departamentos, grupos disciplinares e conselhos de docentes de ano, na definição dos seus critérios 

específicos. Os critérios gerais são entendidos como um conjunto de orientações e de princípios globais 

de ação que visam:  

a) constituir um referencial comum para todos os intervenientes na escola, no sentido de tornar a 

avaliação o mais objetiva possível;  

b) tornar explícito e acessível, a toda a comunidade escolar, o processo contínuo de avaliação da 
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aprendizagem, através da enunciação dos valores e das orientações que a enquadram. 

É competência de cada departamento definir os critérios específicos para a avaliação dos 

conhecimentos e das capacidades em cada área disciplinar ou disciplina, dada a sua pertinência e 

relevância. 

 

Aluno 

O aluno, como protagonista ativo deste processo, deve apropriar-se dos critérios avaliativos, 

tentando perceber sempre, junto do respetivo professor, o que lhe é pedido e como vai ser avaliado, pois 

é ele o grande beneficiado.  

Deve cumprir os seus deveres (assiduidade, pontualidade, empenho,…), ser responsável e mostrar 

vontade de aprender. 

No âmbito da avaliação pedagógica, a participação do aluno deve ser: contínua, progressiva, 

diferenciada e criterial, procurando sempre o caminho certo para o seu percurso/sucesso. 

Através do uso de um feedback de elevada qualidade e de rubricas de avaliação, o aluno é 

incentivado a refletir sobre o seu desempenho, contribuindo desta forma para a superação de dificuldades 

e de obstáculos, que condicionam o sucesso das suas aprendizagens. 

 

Encarregado de Educação 

O encarregado de educação tem de conhecer os critérios de avaliação para um acompanhamento 

efetivo do seu educando, para esse efeito, deve procurar junto do professor/diretor de turma e/ou 

pesquisar no site do Agrupamento informações. 

O seu compromisso neste processo passa por ser interventivo, participativo e atento. Tem de ajudar, 

sobretudo, o seu educando a empenhar-se e a cumprir com as suas obrigações nomeadamente, a 

monitorizar e a regular o horário de estudo e o cumprimento dos seus deveres (TPCs, trabalho autónomo, 

…).  

Deve ainda, proporcionar ao seu educando as condições necessárias à sua aprendizagem (materiais, 

justificação de faltas, garantir os documentos para o bem estar do seu educando – atempadamente,…). 

 

Professor 

O professor é um elemento fundamental no processo de aprendizagem do aluno, devendo para isso 

operacionalizar os critérios gerais definidos.      

Os processos de recolha de informação devem ser diversificados e podem incluir, para além dos 

usuais testes escritos: portefólios, relatórios, registos de vídeo/áudio, questionários online, 

apresentações orais, testes em duas fases, …). 



8  

Assim, aconselha-se que o professor utilize diferentes processos de recolha de informação de 

tipologias diferentes, tendo sempre em conta o público-alvo aos quais os mesmos se destinam, bem 

como, as situações de ensino e de aprendizagem implementadas. A triangulação de processos de recolha 

de informação permite avaliar mais aspetos dos domínios/temas do currículo, abranger a enorme 

diversidade de alunos que frequenta as nossas escolas. 

Como mediador de tudo, é uma peça chave para o sucesso dos alunos, tem de estar atento a todas 

as movimentações, mediar as aprendizagens, dando frequentemente o feedback de qualidade aos alunos 

sobre a sua evolução (avaliação formativa). É importante que oriente o aluno para as aprendizagens. 

De modo a promover uma participação efetiva e reflexiva dos alunos nos processos de avaliação é 

fundamental a implementação de estratégias: 

▪ definir objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso; 

▪ promover um diálogo efetivo na sala de aula e atividades que conduzam a ambientes de 

aprendizagem estimulantes; 

▪ fomentar a autoavaliação e a avaliação pelos pares recorrendo a critérios de avaliação ou a 

rubricas. 

A avaliação pedagógica é enriquecida pela triangulação entre professor, aluno e respetivos pares.  

 

Departamentos Disciplinares  

A cada critério de avaliação estão associados níveis de qualidade de desempenho. Estes deverão ser 

acompanhados de orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus 

progressos. Assim, é fundamental que os departamentos/grupos disciplinares ponderem a utilização de:  

• Feedback - pilar de todo e qualquer processo de avaliação pedagógica. Na realidade, só é possível 

falar de avaliação formativa/avaliação para as aprendizagens se o professor utilizar o feedback de forma 

sistemática e criteriosa. 

O feedback é tanto mais eficaz quando se foca na tarefa, no processo e/ou na autorregulação, 

privilegiando a comparação com critérios de avaliação ou rubricas, procurando descrever e não julgar e 

assumindo um carácter positivo (Machado, 2019). 

• Rubricas - podem ser utilizadas quer no contexto da avaliação formativa (avaliação para as 

aprendizagens) para distribuir feedback de elevada qualidade, quer no contexto da avaliação sumativa 

(avaliação das aprendizagens) para que, num dado momento, se possa fazer um balanço acerca do que 

os alunos sabem e são capazes de fazer. Desta forma, as rubricas podem ser utilizadas na sala de aula e 

podem contribuir para apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores, através daquelas 

duas modalidades de avaliação. Apesar, das rubricas nos permitirem avaliar, elas são descritivas e não 

avaliativas por natureza. Em vez de julgar o desempenho, professores e alunos verificam qual a descrição 
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que melhor o pode representar. 

 

Orientações para a elaboração dos critérios específicos: 

. Devem respeitar e ser explícita a coerência com os critérios gerais; 

. Ser abrangentes (objetivos e parcos);  

. Ter uma linguagem clara e acessível; 

. Devem incentivar à prática de uma avaliação formativa; 

. Devem fomentar o uso de instrumentos de avaliação diversificados. 

 

Disposições Finais  

Os critérios gerais de avaliação serão cumpridos por todos os departamentos curriculares e, depois 

de aprovados entrarão em vigor no ano letivo 2022/2023, podendo ser revistos anualmente. Os mesmos 

devem ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo de avaliação: docentes, alunos e 

encarregados de educação.  

No início de cada ano letivo, os critérios de avaliação deverão ser obrigatoriamente divulgados aos 

alunos (em sala de aula) pelos professores das diferentes disciplinas e aos respetivos encarregados de 

educação (registo no caderno diário do aluno e/ou documento próprio), podendo ainda ser consultados 

na página do Agrupamento. 

Os critérios específicos de avaliação a adotar por cada departamento (ou grupo disciplinar) 

constarão num documento próprio que, depois de aprovados em Conselho Pedagógico, ficarão 

disponíveis na página da internet do Agrupamento, podendo igualmente ser facultados aos encarregados 

de educação sempre que o solicitarem. 

A legislação que corrobora as referências/medidas apresentadas neste documento encontram-se 

disponíveis no site do Agrupamento, para consulta de qualquer elemento desta comunidade educativa.  

No caso de publicação de nova legislação que altere algum disposto neste escrito, o mesmo deverá 

ser revisto em qualquer momento do ano letivo. 

Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da Direção ouvido, sempre que possível, o 

Conselho Pedagógico. 

 

 


