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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  
Ano letivo 2019/2020 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

ENQUADRAMENTO 

O Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho está orientado para a promoção do sucesso e da inclusão, 
colocando a criança/jovem no centro do processo de ensino aprendizagem, enquanto ator mais 
participativo, apela a uma maior interdisciplinaridade e flexibilidade entre as áreas do saber e estimula à 
utilização de instrumentos de avaliação mais diversificados, que sem reduzir o rigor no processo de 
avaliação das aprendizagens, permita aos alunos demonstrarem as suas competências de formas 
variadas. Este normativo coloca também a tónica na formação global do indivíduo e da sua ligação ao 
meio, valorizando as aprendizagens académicas, mas também as aprendizagens sociais, as atitudes e 
comportamentos.  

Os critérios gerais de avaliação orientam-se pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade obrigatória e 
pelas Aprendizagens Essenciais, considerando ainda os princípios do Projeto Educativo do Agrupamento 
de Escolas da Lousã (AEL). Para os alunos com medidas seletivas ou adicionais, os critérios gerais são 
adaptados nos termos do Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho. 

Os critérios gerais de avaliação servem de base à definição de critérios específicos das diferentes áreas 
disciplinares, sendo que todos são aprovados pelo Conselho Pedagógico e divulgados aos alunos e 
famílias pelos professores e na página eletrónica do AEL. 

 

A-CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

1. OBJETO DA AVALIAÇÃO 

Os objetivos gerais do ensino constituem as referências orientadoras da prática pedagógica e é a partir 
deles que se estabelece o conjunto de aprendizagens exigíveis no final de cada etapa do processo 
educação/ensino - aprendizagem. 

A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e obedece às 
orientações/metas curriculares, em vigor para as diversas áreas de conteúdo/disciplinas em todos os 
níveis de ensino. 

Na avaliação dos alunos ter-se-á em linha de conta dois domínios fundamentais: 

1.1. Aprendizagens/ Capacidades 

 Aquisição de conhecimentos/ capacidades na abordagem de situações relacionadas com as 
diversas áreas de conteúdo e aprendizagens essenciais das várias disciplinas curriculares. 

 Qualidade dos conhecimentos/ capacidades adquiridos. 

 Situação e progressão na aprendizagem. 

 Capacidade de comunicar utilizando o código ou códigos próprios das diferentes áreas do saber. 

 Aprendizagens de carácter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente: 

a) na utilização da Língua Portuguesa com clareza e correção nos diversos modos de 
comunicação (falar, ouvir, ler, escrever); 

b) na utilização das TIC (tecnologias de informação e comunicação) com eficácia e adequação. 

 Organização de um discurso formalmente correto e que traduza a representação material do 
raciocínio através da análise, relacionação e síntese. 

 Capacidade de reflexão crítica. 

 

1.2. Atitudes  

Nas atitudes são avaliadas os comportamentos, a responsabilidade individual do(a) aluno(a) e o seu 
empenhamento no seu processo educativo.  

 



Pág. 2 de 5 

 Comportamentos: 

o Intervém na aula de forma disciplinada e oportuna; 

o Está atento e concentrado; 

o Respeita o outro/a diferença; 

o É recetivo à crítica; 

o Revela espírito de entreajuda; 

o Adota postura correta em todos os espaços escolares; 

o Usa linguagem apropriada em contexto escolar. 

 Responsabilidade: 

o É assíduo; 

o É pontual; 

o Cumpre tarefas e prazos; 

o Traz o material necessário para a aula; 

o É organizado; 

o Revela hábitos de estudo; 

o Tem atitude proativa/construtiva. 

 Trabalho face à Área Disciplinar: 

o Mostra empenho/interesse; 

o Participa na realização de trabalhos individuais, pares ou grupo; 

o Revela espírito de iniciativa e criatividade; 

o Revela autonomia; 

o Demonstra capacidade de cooperação. 

 

2. MODALIDADES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e sumativa, 
conforme quadro legal existente. 

2.1 Momentos formais de avaliação 

a) Dois momentos formais de avaliação por período (pelo menos) obrigatórios para todos os 
alunos, à exceção da Educação Pré-Escolar, e calendarizados, salvaguardando as disciplinas 
cujas aprendizagens essenciais/metas estabeleçam outras diretrizes e as disciplinas com uma 
organização e funcionamento semestral. Estas medidas serão aplicadas a todos os períodos, 
exceto no terceiro período. As provas de avaliação de cada componente do currículo são 
classificadas e é dado a conhecer o respetivo resultado, antes da realização da prova seguinte e 
sempre antes do final do período. 

b) Os alunos não podem ser dispensados da realização de qualquer dos instrumentos de avaliação 
usados para toda a turma, tendo em conta a diversidade de instrumentos que deverão ser 
utilizados. 

2.2 Classificação 

a) A classificação dos momentos formais de avaliação será sempre quantitativa no 2.º e 3.º ciclos 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

b) Os outros instrumentos de avaliação serão objeto de informação quantitativa/qualitativa e/ou 
descritiva. 

c) Quando a classificação for quantitativa/qualitativa deverá ser uniformizada aplicando a seguinte 
escala: 
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d) No caso de falta, devidamente justificada e no prazo previsto no regulamento interno, a um 
instrumento de avaliação, o professor deverá garantir que o aluno seja avaliado relativamente 
aos objetivos das aprendizagens essenciais/ conteúdos programáticos testados. 

e) A falta injustificada ou a recusa do aluno em participar num momento de avaliação 
corresponderá à classificação de 0 (zero). 

f) As provas de avaliação serão anuladas com a atribuição de zero valores/pontos, aos alunos que 
cometam ou tentem cometer qualquer fraude durante a sua realização. 

2.3 A Avaliação Sumativa Interna 

a) A avaliação sumativa interna terá em conta todos os instrumentos de avaliação utilizados, de 
acordo com a importância atribuída a cada um, ponderados conforme o seguinte quadro: 

Domínios 

Ensino Básico Ensino Secundário 

Regular CEF PCA Regular 
Cursos 

Profissionais 

Conhecimentos e 
Capacidades 

85% 70% 85% 90% 80% 

Atitudes  15% 30% 15% 10% 20% 

 
b) Excetuam-se as disciplinas do quadro seguinte: 

 
c) Para o cálculo da classificação final de período, no que respeita ao domínio das competências 

de compreensão, realização e de aprendizagem, considera-se a média ponderada de todos os 
elementos de avaliação desde o início do ano, consoante os pesos definidos nos critérios 
específicos de cada disciplina. No que diz respeito ao domínio Atitudes consideram-se apenas 
os elementos relativos ao período em avaliação. 

2.4. Instrumentos de avaliação 

Entre outros, constituem instrumentos de avaliação: 

 Observação do desempenho em aula; 

 Participação do aluno em audições e outras atividades; 

 Trabalhos e projetos; 

 Provas orais e escritas, teóricas e práticas; 

 Testes trimestrais e testes de sala. 

Ensino Básico 
Ensino Secundário 

1.º ciclo 2.º ciclo e 3.º ciclo 

 

Insuficiente:            0% a 49% 

Suficiente:        50 % a 69% 

Bom:          70% a 89% 

Muito Bom:        90% a 100% 

Muito Insuficiente:           0% a 19% 

Insuficiente:                 20%  a 49% 

Suficiente:                 50 % a 69% 

Bom:                   70% a 89% 

Muito Bom:                 90% a 100% 

Muito Insuficiente:    0 a 4 valores 

Insuficiente:            5 a 9 valores 

Suficiente:        10 a 13 valores 

Bom:         14 a 17 valores 

Muito Bom:              18 a 20 valores 

Disciplinas 

Expressões, Apoio 
ao Estudo e Oferta 

Complementar 
(1º CEB) 

Educação 
Tecnológica e 

Educação Visual  
(2º e 3º CEB) 

Educ. Visual e 
Tecnológica 

(PCA), Educação 
Musical 

e Complemento à 
Educação 

Artística (CEA) 

Educação Física 
2º, 3º CEB e Sec. 

Educação 
Moral e 

Religiosa 
Católica 
(EMRC) Domínios 

Conhecimentos e 
Capacidades 

80% 70% 65% 60% 

Atitudes  20% 30% 35% 40% 
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 Provas intermédias para transição de ano /grau. 

Os alunos com medidas seletivas e com adaptações curriculares não significativas, são avaliados de 
acordo com as mesmas. 

3. CALENDARIZAÇÃO 

a) De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas, as provas de avaliação têm 
de ser registadas no GIAE, de forma a evitar a realização de mais do que uma por dia e a 
garantir uma distribuição equilibrada ao longo do tempo. 

b) As provas de avaliação não podem ser realizadas na última semana de aulas de cada período, 
excetuando os casos devidamente justificados e/ou ponderados e garantindo a realização do 
momento de autoavaliação, sem prejuízo do direito dos alunos em participar nas atividades 
constantes no PAA. 

c) Os momentos formais de avaliação da oralidade ou da dimensão prática ou experimental são 
integrados no processo de ensino e estão sujeitos a ponderações pré-definidas. 

4. CRITÉRIOS DE RETENÇÃO 

a) Para o 2.º e 3º anos de escolaridade: 

A retenção no 2º e 3º anos de escolaridade reveste-se de carácter excecional e será sempre 
objeto de ponderação, podendo ficar retidos os alunos na seguinte condição: 

 - Menção de Insuficiente a Português e a Matemática. 

b) Para o 5.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade: 

A retenção no 5.º, 7º e 8º anos de escolaridade reveste-se de carácter excecional e será sempre 
objeto de ponderação, podendo ficar retidos os alunos nas seguintes condições: 

 - Nível inferior a três a Português, Matemática e outra. 

 - Nível inferior a três a quatro ou mais disciplinas. 

5. DIVULGAÇÃO 

a) Os Critérios Gerais de Avaliação serão divulgados na página do Agrupamento de Escolas, 
afixados nos locais de estilo e estarão disponíveis nas reprografias das escolas. 

b) Os professores darão conhecimento, aos alunos, dos Critérios Específicos de Avaliação das 
respetivas disciplinas e anos de escolaridade. 

c) No caso dos alunos com medidas adicionais, a divulgação dos critérios é efetuada nos termos 
previstos do Decreto-Lei nº 54/2018 na atual redação. 

 

B-QUADRO DE MÉRITO 

1. ENQUADRAMENTO 

O Quadro de Mérito destina-se a tornar patente o reconhecimento de aptidões e atitudes dos alunos ou 
grupo de alunos que tenham evidenciado valor e excelência nos domínios do saber, da cidadania e do 
desporto. 

Os Quadros de Mérito para o Ensino Básico: 1º, 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário regem-se pelo 
Decreto-Lei nº 51/2012, pelo Regulamento Interno e pelo presente documento, de acordo com as 
seguintes regras: 

a) Compete ao Diretor de Turma/Conselho de Turma verificar a existência de alunos candidatos ao 
Quadro de Mérito, registando os resultados da análise destas situações em ata de reunião de 
Conselho de Turma. 

b) Compete ao Diretor de turma transmitir à Direção a informação referida no ponto anterior através 
de impresso próprio. 

c) O Quadro de Mérito é organizado e homologado pelo Diretor da Escola. 

d) Deverá ser inscrita na ficha biográfica do aluno a sua inclusão no Quadro de Mérito, após a 
respetiva homologação. 

e) Os alunos que integrem o Quadro de Mérito receberão um diploma, a ser entregue no início do 
ano letivo seguinte, em cerimónia própria. 
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f) O Quadro de Mérito não se aplica ao 1º CEB. 

2. Critérios de acesso ao Quadro de Mérito 

2.1. Ensino básico - 2º e 3º ciclos 

a) A obtenção de um média aritmética de, no mínimo, 4,5 (quatro vírgula cinco), sem 
arredondamento, no conjunto das disciplinas, incluindo as disciplina de Oferta Complementar. 

b) A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, sendo facultativa, não será tida em conta 
na ponderação da média. 

c) O aluno não poderá integrar o Quadro caso tenha sido sujeito a alguma participação disciplinar, 
devidamente registada, independentemente do local onde tenha ocorrido. 

2.2. Ensino Secundário 

a) A obtenção de uma média de, no mínimo, 17,5 (dezassete vírgula cinco valores), sem 
arredondamento, no conjunto das disciplinas. 

b) Só serão considerados os alunos que estejam matriculados a todas as disciplinas do ano em 
que estão inscritos. 

c) A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, sendo facultativa, não será tida em conta 
na ponderação da média. 

d) O aluno não poderá integrar o Quadro caso tenha sido sujeito a alguma participação disciplinar, 
devidamente registada. 

2.3. Alunos com medidas adicionais 

Para os alunos com medidas adicionais, o acesso ao quadro de mérito ocorre de acordo com os 
seguintes princípios: 

 

 
 
Aprovado pelo Conselho Pedagógico, em 9 de setembro de 2019. 
 

Valores a premiar Critérios Objetivos 

Companheirismo e 
solidariedade 

Sentido de ajuda aos outros 
Respeito pela dignidade  

Premiar a demonstração de maior 
dedicação e empenho na procura do 
bem-estar de outros 

Iniciativa/Empreendedorismo Iniciativa em realizar 
atividades diferenciadas na 
escola 

Premiar a promoção espontânea de 
atividades culturais e ou recreativas 

Responsabilidade e Empenho Pontualidade 
Assiduidade 
Realização de tarefas 
Aplicação no estudo  
Persistência  
Resiliência 

Premiar a relevância destes aspetos 

Sensibilidade Artística Criatividade 
Inovação 
Originalidade 

Premiar relevância destes aspetos 


