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INTRODUÇÃO 
 
“A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma 

recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões 

adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens.” (Ponto. 2, Capítulo I) 

 

“A avaliação visa apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso de todos os 

alunos, permitindo o reajustamento dos projectos curriculares de escola e de turma, 

nomeadamente quanto à selecção de metodologias e recursos, em função das necessidades 

educativas dos alunos (….)” (Ponto 3, alínea a), Capítulo I) 

 

“A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para 

as diversas áreas disciplinares (...)”  (Ponto 4,Capítulo I) 

 

“A avaliação das aprendizagens e competências assenta nos seguintes princípios: 

a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências 

pretendidas de acordo com os contextos em que ocorre; 

b) Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

  b) Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de auto-avaliação 

regulada, e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

  c) Valorização da evolução do aluno; 

    d) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação e 

da explicitação dos critérios adoptados (…)”. (Ponto 6, Capítulo I) 

 

 Constituem objecto de avaliação em todas as disciplinas e áreas curriculares as aprendizagens 

de carácter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente: 

- no âmbito da educação para a Cidadania 

- da compreensão e expressão em Língua Portuguesa 

- da utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(Ponto 5,Cap I) 
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1.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

“No início do ano lectivo, Compete ao Conselho Pedagógico do Agrupamento, de acordo com as 

orientações do currículo nacional, definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de 

escolaridade, sob proposta, no 1ºCiclo, dos Conselhos de Docentes e, nos 2º e 3º Ciclos, dos 

Departamentos Curriculares e Conselho de Directores de Turma.” (Ponto 15,Cap II) 

 

“Os critérios de avaliação mencionados anteriormente constituem referenciais comuns no 

Agrupamento, sendo operacionalizados pelo professor titular da turma, no 1º ciclo, e pelo 

conselho de turma, nos 2º e 3º Ciclos, no âmbito do respectivo projecto curricular de turma.” 

(Ponto 16,Capítulo II) 

 

 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (O.C.E.P.,1997), o 

educador deve reflectir sobre a sua acção e a forma como a adequa às necessidades das 

crianças e ainda sobre os valores e intenções que lhe estão subjacentes. 

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 ultrapassando. A Educação Pré-Escolar é perspectivada no sentido 

da educação ao longo da vida, assegurando à criança condições para abordar com sucesso a 

etapa seguinte. 

Tendo como principal função a melhoria da qualidade das aprendizagens, esta avaliação 

implica, no quadro da relação entre o jardim-de-infância, a família e a escola, uma construção 

partilhada que passa pelo diálogo, pela comunicação de processos e de resultados, tendo em 

vista a criação de contextos facilitadores de um percurso educativo e formativo de sucesso 

(O.C.E.P.E, 1997). 

A avaliação na Educação Pré-escolar é qualitativa e os critérios de avaliação têm por 

referência o nível de desenvolvimento das competências a atingir em idade pré-escolar, 

incidindo em três Áreas de Conteúdo:  

1.Área de Formação Pessoal e Social. 

2.Área de Expressão/Comunicação que compreende três domínios: 

2.1.Domínio das Expressões. 

2.2.Domínio da Linguagem. 
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2.3. Domínio da Matemática. 

3.Área do Conhecimento do Mundo.  

As evidências, os registos diversificados e outros materiais propostos para essa avaliação 

são adaptados às características de cada criança e do grupo. Estes registos são apresentados 

num portfólio individual que acompanha a criança no período de frequência do Jardim de 

Infância, sendo organizado com a sua participação e com conhecimento dos encarregados de 

educação.  

Na transição para o 1º Ciclo do Ensino Básico, estas informações são disponibilizadas sob 

a forma de registo/síntese de avaliação, que consta do processo individual da criança.  

 
 

 1º,2º e 3º CICLOS 

A avaliação formativa é a principal modalidade da avaliação do ensino básico, sendo 

importante definir com clareza quais os actos concretos (indicadores) que os alunos devem 

executar quando se encontram em situação de aprendizagem, pois são aqueles que permitem 

orientar professores e alunos e reformular as metodologias de trabalho. 

Tendo em conta as competências essenciais a desenvolver nos alunos do ensino básico, 

definiu-se para cada domínio (conhecimentos, capacidades e atitudes) as características 

desejáveis do produto final. Estas devem orientar os professores na avaliação sumativa 

realizada no final de cada período. 

 

Domínios de 
manifestações de 
COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS GERAIS DE 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES 

 

C
O

N
H

E
C

I
M

E
N

T
O

 

 
Eficácia na aquisição de 

conhecimento específico 

de cada disciplina. 

 

 Clareza na aplicação 

dos diferentes conteúdos. 

 
(Competência 1,2,4,7,10) 

 
 Apropria-se de linguagem específica das disciplinas/ 

  áreas curriculares 

 Reproduz informação 

 Relaciona conceitos 

 Aplica os conteúdos em novos contextos. 

  

C
A

P
A

C
I
D

A
D

E
S

 

   

   C
A

P
A

C
I
D

A
D

E
S

 

Eficácia na aquisição 

das competências 

essenciais no respeitante 

a: 

 

 Métodos de trabalho 

e de estudo 
 (Competência 5,7) 

 Identifica dúvidas e dificuldades 

 Utiliza técnicas (resumo, esquemas, sublinhado,) e 

  dispositivos / instrumentos (dicionários, enciclopédias, 

recursos informáticos) que favoreçam a aprendizagem 

 Elabora planos de trabalhos. 
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 Resolução de 

problemas 
         (Competência 7) 

 
 Identifica situações problemáticas. 

 Organiza um plano de acção para resolver questões 

 Tira conclusões  

 

 

 Tratamento de 

Informação 
    (Competência 6) 

 

 Selecciona fontes de informação. 

 Recolhe informação 

 Organiza informação 

  Interpreta informação 

  Produz informação 

 

 

 

 Língua Materna 

 Utiliza linguagem adequada ao contexto 

 Interpreta enunciados orais e escritos. 

           (Competência 3)  Utiliza as regras gramaticais básicas. 

  Produz correctamente enunciados orais e escritos 

          

 

 Utilização das TIC 

 

 Usa de forma adequada as TIC 

(9ºAno)  Elabora trabalhos utilizando o Word e o Excel. 

             (Competência 6)  Utiliza a Internet como fonte de informação. 

         

 

 Autonomia 

 

 Toma iniciativa na realização das tarefas. 

             (Competência 8)  Revela espírito crítico. 

           
 

 Exprime, defendendo, as suas opiniões. 

 

 Criatividade 

 Utiliza material variado na apresentação dos trabalhos. 

          (Competência 8) É inovador nas ideias que apresenta. 

 

  

 Eficácia do 

empenhamento do 

aluno na aprendizagem 

             (Competência 8 e 9) 

               

 Participa oportunamente  

 Realiza os trabalhos propostos com regularidade 

 Cumpre prazos 

 É assíduo e pontual 

 Realiza integralmente uma tarefa 

 Avalia criticamente o seu trabalho. 

A
T

I
T
U

D
E
S

 

 

 Qualidade da 

organização do aluno 

na sua aprendizagem. 

          (Competência 8 e 9) 

 Planifica e organiza as suas actividades 

 Apresenta o material necessário 

 Organiza o caderno diário 

 Apresenta um trabalho de acordo com as normas 

   estipuladas 

 

Qualidade do 

relacionamento 

interpessoal e de grupo 

        (Competência 9 e 10) 

 Respeita os outros. 

 Respeita o material. 

 Demonstra solidariedade. 

 Respeita o Ambiente. 
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2.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Constituem instrumentos de avaliação: 

 Trabalhos de projecto (individuais ou em grupo) 

 Relatórios 

 Trabalhos de pesquisa (orientados pelo professor, realizados, de preferência, nas 

aulas de Estudo Acompanhado e sempre que possível com apresentação oral) 

 Grelhas de observação directa 

 Portefólios 

  Grelhas de auto - avaliação  

 Testes escritos (fichas de avaliação) 

 

 Nomenclatura a utilizar nas fichas de avaliação realizadas pelos alunos do 1º, 2º e 

3º ciclos: 

Não Satisfaz 0% a 49% 

Satisfaz 50% a 74% 

Bom 75% a 89% 

Muito Bom 90% a 100% 

 

Os testes escritos do 2º e 3º ciclos devem conter apreciação quantitativa e qualitativa. Fichas 

de avaliação do 1º ciclo e outro tipo de trabalhos do 1º, 2º e 3º ciclo, devem conter apenas 

apreciação qualitativa. 

 

2.1. AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E OPÇÃO 

Nas disciplinas de organização semestral é feita uma avaliação em conselho de turma, 

no final dos 1º e 2º Períodos, que deve expressar-se de forma descritiva e consta nas fichas de 

registo de avaliação a entregar aos encarregados de educação. 

No final do semestre ocorre um conselho de turma extraordinário para a atribuição da 

respectiva classificação, a qual deverá ficar registada em acta. No conselho de turma de 

avaliação do 3º período, as classificações das duas disciplinas semestrais são ratificadas e 

registadas em pauta. 

 

 

2.2.ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 

Estas áreas, sendo transversais, permitem a articulação horizontal entre as disciplinas de 

cada ano e a ligação da Escola com o Meio.  

A avaliação é, evidentemente, da responsabilidade do Conselho de Turma, devendo este 

órgão pronunciar-se sobre uma proposta apresentada pelo par pedagógico/professor. 
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A nomenclatura a usar é qualitativa, com uma menção de NÃO SATISFAZ, SATISFAZ ou 

SATISFAZ BEM, podendo ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno. 

 

2.3.AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
(ao abrigo do Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de Janeiro) 

 

A avaliação dos alunos com N.E.E. (Necessidades Educativas Especiais) é da responsabilidade 

dos professores intervenientes, do Conselho de Turma, com a audição dos técnicos e dos 

Serviços de Apoio Especializado, de acordo com o definido no seu Programa Educativo 

Individual (PEI). 

A avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é da responsabilidade dos 

intervenientes no respectivo processo de ensino/aprendizagem. Desta avaliação resultará, 

sempre que se ache necessário e pertinente no processo educativo do aluno, a adequação do 

seu programa educativo individual, numa perspectiva dinâmica de Currículo Escolar. 

O programa educativo individual dos alunos que se encontrem numa das situações anteriores, 

constitui a referência de base para a tomada de decisão relativa à sua progressão ou retenção 

num ano ou ciclo de escolaridade. 

Os alunos com currículo específico individual (Artigo 21º, do Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de Janeiro) não estão 

sujeitos ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação característico do 

regime educativo comum, ficando sujeitos aos critérios específicos de avaliação definidos no 

respectivo Programa Educativo Individual (PEI), em conformidade com o previsto no ponto 79 

do Despacho normativo n.º6/2010 de 19 de Fevereiro. 

 
2.4.PESOS ATRIBUÍDOS AOS VÁRIOS DOMÍNIOS 

 
Foram atribuídos e aprovados pesos aos vários domínios das áreas curriculares disciplinares: 

 

2.4.1. No 1º Ciclo 

 

 

Conhecimentos e 

Capacidades 

Atitudes 

             70%                                                    30% 

 

 

2.4.2.No 2º Ciclo 

 

Disciplinas Conhecimentos e 

Capacidades 

Atitudes 

EMRC, EVT, ED.MUSICAL              70%                                                    30% 
Restantes Disciplinas              80%                 20% 
EDUCAÇÃO FÍSICA ( Alunos que estão 
dispensados da componente prática por 
atestado médico) 

             50%                                            50% 
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2.4.3.No 3º Ciclo 

 

Disciplinas Conhecimentos e 

Capacidades 

Atitudes 

EMRC, EV, ET,ED.MUSICAL              70%                                                    30% 
Restantes Disciplinas              80%                 20% 
EDUCAÇÃO FÍSICA (Alunos que estão 
dispensados da componente prática por 
atestado médico) 

             50%                                            50% 

 

2.4.4. Nos Cursos de Educação e Formação (CEF) 

 

Disciplinas Conhecimentos e 

Capacidades 

Atitudes 

Disciplinas 60% 40% 
EDUCAÇÃO FÍSICA (Alunos que estão 
dispensados da componente prática por 
atestado médico) 

  

 

3. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 
 

PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 
“Sempre que, no final do 1ºPeríodo, um aluno não tenha desenvolvido as competências 

necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no 1ºciclo, ou nos restantes ciclos do 

ensino básico (2º e 3º ciclos), obtenha 3 ou mais níveis inferiores a 3, deve o professor do 1º 

ciclo ou o Conselho de Turma elaborar um plano de recuperação para o aluno” (Artigo 2º, ponto 4 

do Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro). No entanto, se um aluno tiver obtido nível 

inferior a 3 a Língua Portuguesa e Matemática, no final do 1º Período, nos anos terminais de 

ciclo, poderá ser sujeito a um Plano de Recuperação. (Circular nº 7/2006 de 15 de Fevereiro, 

Esclarecimento sobre Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro) 

“Na primeira semana do 2º Período, o plano de recuperação é dado a conhecer, pelo 

responsável da turma, aos pais e encarregados de educação procedendo-se de imediato à sua 

implementação”. (Artigo 2º, ponto 6 do Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro). 

 

“Os alunos que, no decurso do 2º período, nomeadamente até à interrupção das aulas 

no Carnaval, indiciem dificuldades de aprendizagem que possam comprometer o seu sucesso 

escolar são, igualmente, submetidos a um plano de recuperação”. (Artigo 2º, ponto 7 do Despacho 

Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro) 

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
O Plano de Desenvolvimento é o conjunto das actividades concebidas no âmbito 

curricular e de enriquecimento curricular que possibilitem aos alunos uma intervenção educativa 

bem sucedida, quer na criação de condições para a expressão e desenvolvimento capacidades 

excepcionais quer na resolução de eventuais soluções problema. (Artigo 5º, ponto 1 do Despacho 

Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro). 
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É aplicável aos alunos que revelem capacidades excepcionais de aprendizagem. (Artigo 

5º, ponto 2 do Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro e Circular nº 7/2006 de 15 de Fevereiro, 

Esclarecimento sobre Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro) 

  

“Decorrente da avaliação sumativa do 1º Período, o Professor do 1ºCiclo ou o Conselho de 

Turma elabora o plano de desenvolvimento e submete-o à direcção executiva do agrupamento “ 

(Artigo 5º, ponto 4 do Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro). 

 
 
 

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO CUJA LÍNGUA MATERNA NÃO É O PORTUGUÊS 
(Despacho Normativo n.º 7/2006) 

 
1.A avaliação sumativa interna no âmbito do ensino da Língua Portuguesa como língua não 

materna obedece às seguintes regras: 

a) Aplicação de um teste diagnóstico de língua portuguesa, no início do ano lectivo ou no 

momento em que o aluno iniciar as actividades escolares; 

b) Definição de critérios de avaliação específicos, após conhecimento dos resultados do 

teste diagnóstico, de forma a adaptar o projecto curricular de turma às necessidades do aluno; 

c) Elaboração de testes intermédios para avaliar continuadamente o progresso dos 

alunos em Língua Portuguesa, nas competências de compreensão oral, leitura, produção oral e 

produção escrita; 

d) O portfolio constitui o instrumento fundamental de registo inicial, das várias fases de 

desenvolvimento, das estratégias utilizadas, das experiências individuais e dos sucessos 

alcançados. 

2.O teste diagnóstico é realizado e avaliado na escola, sob a coordenação de um professor de 

Língua Portuguesa, com base em modelo disponibilizado pela Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular. (Despacho Normativo nº30/2007) 

 

 

 

RETENÇÃO 
1º,2º e 3º CICLOS 

 

A retenção deve constituir uma medida pedagógica de última instância, numa lógica de 

ciclo e de nível de ensino, depois de esgotado o recurso a actividades de recuperação 

desenvolvidas ao nível da turma e da escola. (Ponto 4, do Ofício – Circular nº39/06 de 21 de Agosto) 

 
No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, excepto se tiver sido ultrapassado o 

limite de faltas injustificadas, cumpridos os procedimentos previstos no nº 1, artigo 22º da Lei 

nº 39/2010,de 2 de Setembro. (Ponto 55-Cap III) 
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O incumprimento do dever de assiduidade pode determinar a retenção no ano de 

escolaridade no ano que o aluno frequenta (artigo 22º da Lei nº 39/2010,de 2 de Setembro). 

 
Em situações de RETENÇÃO (nos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Anos), compete ao 

Professor Titular de Turma no 1º Ciclo e ao Conselho de Turma nos 2º e 3º Ciclos, elaborar um 

Plano de Acompanhamento: conjunto de actividades concebidas no âmbito curricular e de 

enriquecimento curricular que incidam nas disciplinas ou áreas disciplinares em que o aluno não 

adquiriu as competências essenciais com vista à prevenção de situações de retenção 

repetida.  

O Plano de Acompanhamento é aprovado pelo Conselho Pedagógico para ser aplicado no 

ano escolar seguinte. (Artigo 3º-Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro). 

 

 Quando, no decurso de uma avaliação sumativa final, se concluir que um aluno que já foi 

retido em qualquer ano de escolaridade não possui as condições necessárias à sua progressão, 

deve o mesmo ser submetido a uma avaliação extraordinária que ponderará as vantagens 

educativas de nova retenção. A proposta de retenção ou progressão do aluno está sujeita à 

anuência do Conselho Pedagógico, com base em relatório que inclua: 

 O processo individual do aluno  

 Referência aos apoios, actividades de enriquecimento curricular e planos aplicados. 

  Contactos estabelecidos com os encarregados de Educação, incluindo o parecer destes 

sobre a proposta de manutenção do aluno no mesmo ano. 

 O parecer dos serviços de psicologia e orientação. 

 Proposta de encaminhamento do aluno para um Plano de Acompanhamento, percurso 

alternativo ou Curso de Educação e Formação.  

(Pontos 1 e 2 do Artigo 4º do Despacho Normativo nº50/2005 de 9 de Novembro) 

 

A tomada de decisão relativamente a uma retenção repetida em qualquer ciclo, excepto 

no 9º ano de escolaridade, só ocorre após a aplicação da avaliação extraordinária prevista no 

Artigo 4º do Despacho Normativo nº50/2005, de 9 de Novembro. (Ponto 65 do artigo III). 

 

Os alunos que atinjam a idade limite da escolaridade obrigatória sem aprovação na avaliação 

final do 6º ou 9ºano de escolaridade podem candidatar-se aos exames de Equivalência à 

Frequência, na qualidade de autopropostos, no mesmo ano lectivo. (Ponto 48) 

 

Os exames de equivalência à frequência realizam-se, a nível de escola, com vista a uma 

certificação de conclusão de ciclo. (Ponto 48). 
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PROGRESSÃO 
 

1º CICLO 
 
         No 1º Ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se de forma 

descritiva em todas as áreas curriculares. (Ponto 32) 

A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica e 

deve ser tomada quando o professor titular de turma, ouvido o Conselho de Docentes, 

considere: 

 No 4º Ano, que o aluno desenvolveu as competências necessárias para prosseguir com 

sucesso os seus estudos no ciclo subsequente. 

 No 2º e 3º anos, que as competências demonstradas pelo aluno permitem o 

desenvolvimento das competências essenciais definidas para o final do respectivo ciclo. 

       Caso o aluno não demonstre competências nas áreas curriculares de Língua Portuguesa 

e Matemática ou na globalidade das Áreas Curriculares deve ser retido no ano de 

escolaridade em que se encontra, salvo se o Conselho de Docentes deliberar pela progressão, 

sob proposta do professor titular, facto que deve ser fundamentado. 

 

 

2º e 3º CICLOS 
 

 ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO (5º /7º e 8º Anos) 

A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão 

pedagógica. (Ponto 54)    

A decisão de retenção de um aluno, será tomada quando se verificar um atraso muito 

acentuado em relação ao desenvolvimento das competências essenciais previstas para os 5º, 

7º e 8º anos, o qual não permitirá o desenvolvimento das competências essenciais definidas 

para o final dos respectivos ciclos. 

Assim, no fim destes anos não terminais, atendendo que a evolução do processo 

educativo dos alunos assume uma lógica de ciclo (Decreto-Lei nº6/2001), serão retidos os 

alunos em relação aos quais o Conselho de Turma considerar que: 

 Não desenvolveram as competências essenciais em 4 quaisquer disciplinas, isto é, 

tiverem 4 ou mais níveis inferiores a 3. 

 Não desenvolveram as competências essenciais em 3 disciplinas sendo duas delas Língua 

Portuguesa e Matemática (LP+MAT+D= retenção) 
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 FINAL DO 2º CICLO - 6º Ano 
  A retenção verifica-se quando o aluno não desenvolveu as competências necessárias 

para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo ou nível de escolaridade subsequente 

(Ponto 54, alínea a)), isto é:  

-Tem classificação inferior a 3 a Língua Portuguesa e Matemática (LP+MAT) 

-Tem classificação inferior a 3 a 3 disciplinas (D+D+D) desde que não integrem 

cumulativamente LP e MAT 

-Tem classificação inferior a 3 a 2 disciplinas e NS a Área de Projecto (D+D+NS), desde que 

não integrem cumulativamente LP e MAT. 

 

 O Conselho de Turma pode decidir a progressão do aluno nesta situação. 

Esta decisão tem de ser tomada por unanimidade. Caso não exista unanimidade deve proceder-

se a nova reunião do CT, na qual a decisão de progressão, devidamente fundamentada, deve 

ser tomada por dois terços dos professores que integram o Conselho de Turma. (Ponto 59-

Capítulo III) 

 

A disciplina de EMRC não é considerada para efeitos de progressão dos alunos (Ponto 62) 

 

 

9º ANO 
 
Provas globais/Exames 

A avaliação sumativa interna, no 9º ano de escolaridade, pode incluir, também, a realização 

de uma prova global ou de um trabalho final, em cada disciplina, à excepção de Língua 

Portuguesa e Matemática. (Pontos 37 e 38) 

 A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da 

Educação e compreende a realização de exames nacionais no 9ºAno, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, os quais incidem sobre as aprendizagens e competências do 3º Ciclo. 

(Ponto 41) 

 

NOTA: Os exames nacionais têm um peso de 30% na classificação final (ponto 44). 

 

A não realização dos exames nacionais implica a retenção do aluno no 9ºano de escolaridade 

(ponto 46).  

No 3ºCiclo, no final do 3º período, o Conselho de Turma reúne para a atribuição da 

classificação da avaliação sumativa interna, após a realização das provas globais. (Ponto 60)   

 

 
De acordo com o ponto 42 da Republicação do Despacho Normativo nº1/2005,de 5 de 

Janeiro não são admitidos a exame, os alunos com as seguintes classificações: 

a) Nível 1 simultaneamente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática; 



12 

 

b)Nível 2 em duas disciplinas mais nível 1 em Língua Portuguesa ou Matemática; 

c) Nível 2 em três disciplinas ou em duas e a menção de Não Satisfaz em Área 

   Projecto, desde que nenhuma delas seja Língua Portuguesa ou Matemática; 

          d) Nível 2 numa disciplina, NS na Área de Projecto e nível 1 em Língua Portuguesa  

              ou Matemática. 

 

 
No final do 3º Ciclo, após os exames nacionais de Língua Portuguesa e Matemática, o aluno 

não progride e obtém a menção de Não Aprovado se estiver numa das seguintes situações: 

a)Tenha obtido classificação inferior a 3 a Língua Portuguesa e a Matemática, 

cumulativamente. 

b)Tenha obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas.  

c) Tenha obtido classificação inferior a 3 em duas disciplinas e a menção de Não Satisfaz em 

Área de Projecto. (Ponto 61)  

 

EXAMES DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

Os exames de Equivalência à Frequência nos anos terminais do 2º e 3° ciclos do ensino 

básico realizam-se a nível de escola, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo. Estes 

exames realizam-se em Junho, Julho e Setembro e destinam-se aos candidatos que se 

encontrem fora da escolaridade obrigatória. 

Os alunos que não obtiveram aprovação no 9º ano de escolaridade realizam apenas os 

exames às disciplinas em que tiveram nível inferior a três. 

 

 
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 
A avaliação realiza-se por disciplina e por componente formação e expressa-se numa 

escala de um a cinco. 

Nos cursos Tipo 2, a avaliação processa-se, ao longo do curso, nos momentos 

referenciados, não havendo lugar a retenção no 1.º ano. 

 Para a conclusão do curso, com a certificação escolar e qualificação profissional, o aluno 

terá que obter nível igual ou superior a três em todas as componentes de formação, sendo que 

a componente de formação prática inclui a formação em contexto de trabalho (estágio) e a 

prova de avaliação final (PAF). 

No caso de o aluno não obter aproveitamento na componente tecnológica, não poderá 

frequentar a componente de formação prática nem realizar a prova de avaliação final, não lhe 

sendo atribuída a qualificação profissional. No entanto, se obtiver nas componentes de 

formação sócio-cultural e científica uma classificação final igual ou superior a três e tenha 
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respeitado o regime de assiduidade, poderá ser emitido um certificado escolar de conclusão do 

nono ano de escolaridade.   

A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações da 

formação prática em contexto de trabalho e da prova de avaliação final (PAF), com a 

ponderação de 70% e 30%, respectivamente.  

         A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada 

na apreciação sistemática das actividades desenvolvidas pelo aluno, na sua experiência de 

trabalho. Os resultados desta apreciação são formalizados numa avaliação final.  

         O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompanhado por um 

registo de assiduidade e avaliação, a enviar semanalmente, ao professor acompanhante, pelo 

monitor da entidade enquadradora. 

Nos cursos do Tipo 2, os alunos que pretendam prosseguir os estudos e optarem por um 

Curso Cientifico – Humanístico (diurno), terão obrigatoriamente exames nacionais nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e obter, em ambas, uma classificação final igual 

ou superior a três (usando a mesma ponderação dos restantes alunos do 9º de escolaridade). 

A avaliação processa-se em momentos sequenciais ao longo do curso, sempre numa 

perspectiva globalizante. 

 

4. REVISÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

 

 “As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um ano lectivo podem 

ser objecto de um pedido de reapreciação, devidamente fundamentado, dirigido pelo respectivo 

encarregado de educação ao órgão de direcção do Agrupamento de ensino, no prazo de três 

dias úteis a contar da data de entrega das fichas de avaliação no 1º ciclo ou da afixação das 

pautas nos 2º e 3º ciclos.” (Ponto 66) 

 

 

REGULAMENTO PARA A REVISÃO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO SUMATIVA NO FINAL DO ANO 

LECTIVO 

  

        1. Todos os Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Bento Carqueja, 

considerando terem sido lesados os direitos do seu educando nas decisões decorrentes da 

avaliação no 3º Período, têm o direito de solicitar a revisão das mesmas, nos termos 

seguidamente regulados. 

 2. O direito reconhecido no número anterior é unicamente exercido mediante pedido 

fundamentado dirigido ao Director do Agrupamento de Escolas Bento Carqueja. 

 3. O pedido referido no número anterior deverá ser escrito e apresentado, nos Serviços 

Administrativos da Escola E.B. 2/3 Bento Carqueja, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a 
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contar da data de entrega das fichas de registo de avaliação (1º Ciclo) ou da afixação das 

pautas (2º e 3º Ciclos). (Ponto 66) 

 4. O pedido referido deve conter: 

a) A designação do superior hierárquico do órgão administrativo a que se dirige (Director); 

b) A identificação do Encarregado de Educação requerente (nome, estado e residência) e do 

aluno sobre quem recai o pedido de revisão das decisões decorrentes da avaliação (nome, 

número, turma e ano de escolaridade); 

c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido, em termos claros e precisos; 

d) A data e assinatura do Encarregado de Educação, ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não 

souber ou puder assinar. 

 5. O pedido deve expor todos os fundamentos julgados pertinentes e juntar os seguintes 

documentos ou fotocópias dos mesmos: 

a) Todas as fichas, testes ou outro tipo de trabalhos de avaliação realizados em cada período; 

b) As fichas de avaliação sumativa de cada período; 

c) Outros elementos referentes à avaliação que o Encarregado de Educação considere 

pertinentes. 

 6. Na ausência de qualquer dos documentos referidos no nº 5, poderá ser solicitada ao 

Encarregado de Educação, pelo Director, a sua apresentação num prazo de máximo de 2 (dois) 

dias úteis, de forma a não inviabilizar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para 

o procedimento sequente. 

 7. A análise, com base em todos os documentos relevantes para o efeito, do pedido de 

revisão e a respectiva decisão, pelo órgão competente para o efeito, serão realizadas no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis após a data de recepção do pedido nos Serviços mencionados no 

número anterior (ponto 67). 

 8. A decisão referida no número anterior pode confirmar ou modificar a decisão da 

avaliação inicial e deve ser submetida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a decisão final do 

Conselho Pedagógico (ponto 68). 

 9. Da decisão final (entendida como definitiva) e respectiva fundamentação, deve ser 

notificado o Encarregado de Educação, através de carta registada com aviso de recepção, pelo 

Órgão de Direcção Executiva, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (ponto 69). 

 10. Se o Encarregado de Educação entender haver vício de forma no processo, poderá 

interpor recurso hierárquico para o Director Regional de Educação do Norte no prazo de 5 

(cinco) dias úteis (ponto 70). 

 

 

 

 

Reformulados no Conselho Pedagógico de 12 de Outubro 2010 
 

 


