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Ano Letivo 2012/2013
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e tem como referências as
metas curriculares em vigor para as diversas áreas disciplinares e não disciplinares no 1º ciclo e disciplinas
no 2º e 3º ciclos.
A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou de natureza
instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em
língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constitui objeto de
avaliação em todas as áreas disciplinares e disciplinas.
 Modalidades de Avaliação
Avaliação de diagnóstico
Tem em vista a elaboração e adequação do plano de trabalho de turma, conduzindo à adoção de
estratégias de diferenciação pedagógica. Pode ocorrer a qualquer momento do ano letivo.
Avaliação formativa
Assume caráter contínuo e sistemático; recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de
informação; fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes
informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir
rever e melhorar o processo de trabalho.
Avaliação sumativa
Consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens do aluno.
Ocorre no final de cada período letivo, ano e ciclo.
Auto e heteroavaliação
Serve ao aluno para autoregular a sua aprendizagem, consciencializando-o que tem um papel fundamental
na construção do seu saber; permite ao aluno momentos de reflexão sobre a sua participação e a dos
outros no grupo turma/escola/sociedade.
 Domínios da avaliação
A avaliação dos alunos tem como referência o domínio cognitivo - dos conhecimentos e das capacidades,
assim como o domínio socioafetivo - dos valores, das atitudes e comportamentos.
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 Parâmetros de avaliação
Os parâmetros pelos quais os alunos são avaliados são os seguintes:
Domínio cognitivo
conhecimentos e capacidades desenvolvidas
organização do material necessário às aulas
participação nas atividades letivas
correção na execução dos trabalhos propostos
correção na resolução dos trabalhos de casa

Domínio socioafetivo
assiduidade
pontualidade
apresentação do material necessário às
aulas
cumprimento das regras da sala de aula e
da escola
realização dos trabalhos de casa

 Critérios de avaliação


Quantificação dada a cada domínio
Domínio cognitivo
Domínio socioafetivo



70%
30%

Nomenclatura utilizada nos testes de avaliação/correspondência em percentagens
Muito Insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

0 – 19%
20 – 49%
50 – 69%
70 – 89%
90 – 100%

A classificação obtida nos testes é registada nos testes, pelos docentes, apenas em termos qualitativos.


Níveis de avaliação / Perfis de caracterização dos alunos

Os alunos são avaliados numa escala de níveis de 1 a 5, quando observada a maioria dos itens que a seguir
se enumeram:
Muito insuficiente/Nível 1
O aluno revela:
- ausência prolongada ou repetida às aulas, sem justificação;
- desinteresse pela aprendizagem, recusando cooperar nas atividades das aulas;
- comportamento indisciplinado, não cumprindo as regras estabalecidas;
- não se fazer acompanhar do material necessário às aulas;
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- ausência de progressão na sua aprendizagem, não atingindo os resultados esperados
para o seu ano de escolaridade.
Insuficiente/Nível 2
O aluno revela:
- assiduidade e pontualidade irregulares;
- pouco interesse, não se esforçando por superar as suas dificuldades;
- comportamento insatisfatório, não cumprindo as regras estabelecidas;
- participação irregular e/ou desorganizada nas atividades das aulas;
- insuficiente progressão na sua aprendizagem, não atingido os resultados
esperados para o seu ano de escolaridade.
Suficiente/Nível 3
O aluno revela:
- ser, de um modo geral, assíduo e pontual;
- interesse pela sua aprendizagem;
- comportamento satisfatório cumprindo, de um modo geral, as regras estabelecidas;
- participação de um modo geral regular, responsável e organizada nas atividades
das aulas;
-progressos na sua aprendizagem, tendo atingido resultados satisfatórios para o seu
ano de escolaridade.
Bom/Nível 4
O aluno revela:
- ser assíduo e pontual;
- bom comportamento, cumprindo as regras estabelecidas;
- participação responsável, organizada e empenhada nas atividades propostas;
- autonomia no desempenho das atividades/resolução de problemas;
- sentido de solidariedade, cooperando com os colegas;
- progressos significativos na sua aprendizagem, tendo atingido bons resultados.
Muito bom/Nível 5
O aluno revela, de forma sistemática:
- ser assíduo e pontual;
- comportamento muito bom, cumprindo as regras estabelecidas;
- participação muito responsável, organizada e empenhada nas atividades propostas;
- autonomia no desempenho das atividades/resolução de problemas;
- sentido de solidariedade, cooperando com os colegas;
- progressos muito significativos na sua aprendizagem, tendo atingido excelentes
resultados.

3

AGRUPAMENTO ESCOLAS LUÍS ANTÓNIO VERNEY
171396

No caso das turmas de percurso curricular alternativo (PCA) e dos cursos de educação e formação (CEF), os
critérios serão definidos pelos docentes, tendo em conta as características dos alunos.

 Avaliação sumativa interna
No 1º ciclo de escolaridade, a avaliação sumativa expressa–se de forma descritiva em todas as áreas
disciplinares e não disciplinares - numa menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e
Muito Insuficiente - à exceção do 4.º ano, em que se expressa numa escala de 1 a 5 nas áreas disciplinares
de Português e de Matemática.
Nos 2.º e 3.º ciclos a avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas
podendo ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a
evolução do aluno. Excetua-se o caso da disciplina de oferta de escola SER+, em que a avaliação se
expressa de modo qualitativo numa menção de Satisfaz bem, Satisfaz e Não satisfaz.
A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º3/2008, de 7 de janeiro, expressa-se numa menção qualitativa de Muito bom, Bom,
Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno.
São corresponsáveis por esta avaliação o professor da turma e o docente do ensino especial.


Efeitos da avaliação sumativa

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno,
expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de
Aprovado ou Não aprovado, no final de cada ciclo.


Progressão

As decisões de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o ciclo subsequente
revestem caráter pedagógico e são tomadas sempre que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o
conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem:
Nos anos terminais de ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as capacidades
necessárias para progredir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente.
Nos anos não terminais de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as
capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte.
A disciplina de Educação Moral e Religiosa, nos três ciclos do ensino básico, as áreas não disciplinares, no
1.º ciclo, o Apoio ao Estudo, no 2.º ciclo, e as disciplinas de oferta complementar, nos 2.º e 3.º ciclos, não
são consideradas para efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo.
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Retenção

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado,
se estiver numa das seguintes condições:
- Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas disciplinares ou disciplinas de
Português (ou PLNM) e de Matemática;
- Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, e tiver
obtido classificação inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em Matemática e simultaneamente menção
não satisfatória nas outras áreas disciplinares, no caso do 1.º ciclo.
- Os alunos autopropostos do ensino básico não progridem e obtêm a menção de Não Aprovado se
estiverem nas condições referidas no número anterior.
No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e,
após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da
turma em articulação com o conselho de docentes, quando exista, decida pela retenção do aluno.
A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do
currículo do respetivo ano de escolaridade.
O Diretor
José Eduardo Rosinha
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