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1. Considerações Iniciais 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os 

documentos curriculares em vigor. A avaliação, enquanto elemento-chave de desenvolvimento 

do currículo, é contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e aos restantes intervenientes, informação sobre a aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento de capacidades, de modo a regular o processo de ensino e de aprendizagem.  

 

 
2. Finalidades da Avaliação 

 

A avaliação prepara, acompanha e remata o processo de ensino e de aprendizagem. É o motor do 

seu constante aperfeiçoamento, do repensar sistemático, e tem como objetivos: potencializar o 

sucesso pleno de cada aluno, certificar as aprendizagens desenvolvidas e contribuir para a 

melhoria da qualidade do sistema educativo. 

Por conseguinte, a avaliação pressupõe informação, interpretação, reflexão e decisão sobre o 

processo de ensino e aprendizagem. É relevante na orientação e aconselhamento dos alunos, 

motivando o seu desenvolvimento no processo de aprendizagem, e na seleção e modificação de 

procedimentos didático-pedagógicos, conduzindo à diferenciação pedagógica e ajustando-se às 

características pessoais e culturais. 

 

 
3. Princípios  

 

Das orientações consagradas nos diplomas legais, destaca-se o seguinte conjunto de princípios 

básicos que deve orientar a avaliação: 

- apresentação de consistência entre as aprendizagens dos conteúdos e as capacidades 

desenvolvidas; 

- utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

- primazia da avaliação formativa e contínua, com forte valorização dos processos de 

autoavaliação regulada; 

- valorização da evolução do aluno; 

- transparência e rigor durante todo o processo de avaliação; 

- participação de todos os intervenientes. 

 

 
4. Intervenientes no Processo de Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens é conduzida por todos os elementos com competência no 

processo, designadamente, o professor titular de turma e os professores coadjuvantes e, sempre 

que necessário, o professor de educação inclusiva, entre outros profissionais que acompanhem o 

desenvolvimento do percurso educativo do aluno, assim como o Diretor e Conselho Pedagógico. 
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No processo de avaliação, participam também os alunos e os encarregados de educação, de forma 

regular e informada, através da partilha de informações, o envolvimento e a responsabilização 

dos vários intervenientes.  

 

 
5. Modalidades de avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens compreende as seguintes modalidades: 

i. Formativa 

ii. Sumativa  

 

A avaliação formativa, principal modalidade de avaliação no ensino básico, assume um caráter 

contínuo e interativo e visa a regulação do processo educativo. Esta modalidade de avaliação 

fornece informação acerca do desenvolvimento das aprendizagens e das capacidades aos 

professores, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, a favor da 

redefinição de caminhos e da adoção de estratégias pedagógicas adequadas às necessidades e 

características dos alunos. 

 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens: mede, classifica e certifica os conhecimentos. Inclui a avaliação sumativa interna, 

que ocorre no final de cada semestre escolar, informando alunos e encarregados de educação 

sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens e traduzindo a tomada de decisão sobre 

o percurso escolar do aluno, assim como a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos 

serviços ou Ministério da Educação, tendo em conta as modalidades definidas por lei. 

 

A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular de turma, com a discussão 

de determinados assuntos e a validação de propostas em reunião de Conselho de Docentes do 

1.º ciclo. Esta modalidade de avaliação expressa-se de forma descritiva e adota menções 

qualitativas, culminando na tomada de decisão sobre a transição ou não transição no final de cada 

ano e a aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo. 

 

No âmbito da avaliação sumativa externa, os alunos do 2.º ano de escolaridade realizarão as 

provas de aferição, sendo de aplicação universal e de realização obrigatória por todos os alunos, 

no final do ano letivo. O processo de aferição abrange as disciplinas de Português, Matemática, 

Estudo do Meio, Educação Artística e Educação Física. Pretende-se que, a meio do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, haja um diagnóstico precoce das dificuldades dos alunos, o que permitirá avaliar 

várias dimensões do currículo e redefinir as políticas e diretrizes nacionais na área da educação. 

Estas provas não integram a avaliação interna, pelo que os resultados não são considerados na 

classificação final. 

 

 
6. Critérios Gerais de Avaliação 
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Na avaliação de cada aluno ter-se-á em linha de conta duas componentes fundamentais: 

a) Cognitiva (conhecimentos e capacidades) – Ponderação de 70% 

b) Comportamental (atitudes e valores) – Ponderação de 30%  

 

Abaixo apresentam-se os critérios gerais de avaliação do Colégio Verde Água, em conformidade 

com o Perfil do Aluno do Ensino Básico. 

 

COMPONENTE 
DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
PERFIL DE DESEMPENHO 

COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DO ALUNO 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO E 
INSTRUMENTOS 

C
O

G
N

IT
IV

A
 -

 7
0

%
 

(C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
) 

Conceitos 
-Identifica/reconhece e adquire conceitos; 
-Adquire a terminologia. 

 
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 
 
 
 
 
 

 

Fichas sumativas 
de verificação de 
conhecimentos; 

 

Tarefas formativas 
de verificação de 
conhecimentos; 

 

Projetos; 

 

Portefólio; 

 

Instrumentos de 
regulação do 
Tempo de Estudo 
Autónomo (TEA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Poderão ser considerados 
outros instrumentos de 
avaliação que se ajustem 
especificamente a uma 
disciplina estando estes 
discriminados nos Critérios 
Específicos de Avaliação) 

Procedimentos 
básicos 

-Compreende, relaciona e aplica os conhecimentos 
adquiridos; 
-Utiliza os conhecimentos e organiza-os 
coerentemente para compreender a realidade. 

Comunicação 
-Expressa-se com clareza e correção em diferentes 
situações de comunicação e na estruturação do 
pensamento próprio. 

Compreensão 
-Compreende ideias essenciais, explicando 
enunciados e resolvendo exercícios. 

Interpretação 
-Analisa e integra a informação; 
-Distingue o essencial do acessório. 

Reflexão 
-Comenta acontecimentos e problemas do 
quotidiano mostrando curiosidade, espírito crítico 
e capacidade de reflexão. 

Expressão 

-Usa a terminologia rigorosa e adequada; 
-Adota estratégias adequadas à resolução de 
problemas e tomada de decisões; 
-Expressa e compreende pontos de vista, 
sentimentos e ideias. 

Técnicas e 
procedimentos 

-Pesquisa, seleciona, organiza e interpreta 
informação para a utilizar adequadamente na 
resolução de questões, necessidades, problemas e 
conceção de projetos; 
-Apresenta uma metodologia personalizada de 
trabalho, organização de tarefas e métodos de 
estudo. 

Criatividade 
-Demonstra criatividade na realização das 
atividades. 

Consciência e 
domínio do 

corpo 

-Tem consciência do seu próprio corpo; 
-Ajusta o tipo de comportamento motor a adotar 
face à ação desejada; 
-Controla e domina o corpo segundo a natureza da 
atividade e os contextos em que ocorrer. 

Bem-estar, 
saúde e 

ambiente 

-Adota comportamentos que promovem a saúde e 
o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, na prática de 
exercício físico e nas suas relações com o ambiente 
e a sociedade; 
-Manifesta consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 
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COMPONENTE 
DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
PERFIL DE DESEMPENHO 

COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DO ALUNO 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO E 
INSTRUMENTOS 

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TA

L 
- 

30
%

 

(A
TI

T
U

D
ES

 E
 V

A
LO

R
ES

) 

Empenho 

- Revela interesse e rigor na realização das tarefas 
propostas; 
- Demonstra perseverança perante as dificuldades, 
superando-se. 

 
 
G - BEM-ESTAR, 
SAÚDE E AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
H - SENSIBILIDADE 
ESTÉTICA E 
ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
I - SABER CIENTÍFICO, 
TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
J - CONSCIÊNCIA E 
DOMÍNIO DO CORPO 
 

 

Observação direta e 

indireta:  

 

-Grelhas de 

observação; 

 

-Fichas de verificação 

e registos. 

Participação 
- Participa ativamente de forma autónoma e 
sempre que solicitado;- Faz intervenções 
adequadas. 

Cidadania e 
integridade 

- Respeita as regras e age corretamente; 
- Age eticamente nos diferentes contextos e 
situações, respondendo pelas próprias ações; 
-Estabelece uma relação cordial com os pares, 
professores e restantes elementos da comunidade 
educativa; 
- Revela sentido de solidariedade e cooperação 
para com os outros; 
- Aceita o apoio dos seus pares nos esforços de 
aperfeiçoamento próprio e na solução de conflitos. 

Autonomia e 
liberdade 

- Desenvolve tarefas adequadamente sem o apoio 
constante dos outros; 
- Manifesta autonomia pessoal centrada na livre 
escolha e no bem comum. 

Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 

- Mostra querer aprender mais; 
- Apresenta um pensamento reflexivo; 
- Procura novas soluções e respostas. 

Responsabilidade 

- Cumpre os compromissos; 
- Revela maturidade perante a realização das 
tarefas e as funções atribuídas; 
- Zela pela limpeza e arranjo da sala e dos 
equipamentos e utiliza os diversos materiais 
cuidadosamente. 

 

Assim, a nomenclatura a utilizar nos trabalhos, atividades e fichas de verificação de 

conhecimentos com carácter sumativo, em que haja lugar a classificação, é a seguinte: 
 

Percentagem Menção qualitativa 

0 a 44% Insuficiente 

45 a 49% Insuficiente mais 

50 a 54% Suficiente menos 

55 a 64% Suficiente 

65 a 69% Suficiente mais 

70 a 74% Bom menos 

75 a 84% Bom 

85 a 89% Bom mais 

90 a 94% Muito bom 

95% a 100% Excelente 
 
 

A informação resultante da avaliação sumativa, ou seja, a que consta na Ficha de Registo de 
Avaliação do Aluno, expressa-se com a seguinte escala quantitativa, no final de cada semestre 
letivo: 
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Percentagem Menção qualitativa 

0 a 49% Insuficiente 

50 a 69% Suficiente 

70 a 89% Bom 

90 a 100% Muito bom 

 
 
Em todas as disciplinas, as menções qualitativas e a avaliação descritiva, de forma a possibilitar 
uma leitura global e objetiva, têm como base os seguintes descritores: 
 
 

 Componente cognitiva Componente comportamental 

Insuficiente 

Não adquire as competências 

essenciais, revelando graves falhas 

ao nível da compreensão, aplicação, 

análise e autonomia. 

Manifesta desinteresse e falta de 

empenho na aprendizagem. 

Não interiorizou atitudes e valores 

fundamentais a uma correta 

socialização. 

Suficiente 

Adquire as competências essenciais, 

apresentando ainda algumas 

incorreções na compreensão, 

aplicação, análise e autonomia. 

Manifesta algum sentido de 

responsabilidade, interesse e 

empenho. 

Apresenta um comportamento 

regular. 

Bom 

Adquire as competências essenciais 

nos diversos domínios, revelando 

facilidade na compreensão, 

aplicação, síntese e autonomia. 

Manifesta grande interesse na vida 

escolar e apresenta uma 

socialização adequada. 

Muito Bom 

Adquire plenamente as 

competências essenciais, aplicando-

as com segurança, originalidade e 

autonomia a novas situações. 

Revela muito interesse e empenho. 

Apresenta sempre uma correta 

socialização, espírito crítico e de 

iniciativa, assim como sentido de 

responsabilidade. 

 
 
Em cada um dos semestres letivos, a avaliação sumativa deverá traduzir o percurso do aluno até 
ao momento em causa. Assim, a ponderação a usar relativamente ao semestre anterior será a 
seguinte: 
 

 Ponderação da avaliação final 
atribuída no semestre anterior 

Ponderação da avaliação referente 
ao semestre em causa 

Avaliação atribuída no 
final do 1.º semestre (ausência de elementos) 100% (não é ponderada) 

https://www.cvaeb.pt/
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Avaliação atribuída no 
final do 2.º semestre  45% 55% 

 
No final de cada semestre letivo, as menções qualitativas, bem como as respetivas apreciações 
descritivas, são registadas nas Fichas de Registo de Avaliação e, nas interrupções letivas, 
apresentadas aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião presencial. 
Por sua vez, a avaliação formativa ocorre ao longo de todo o ano letivo e detalha o desempenho 

do aluno, que é reportado aos encarregados de educação qualitativamente e continuamente. 

Esse reporte é feito regularmente através do Plano Individual de Trabalho e na interrupção 

intercalar do 1.º semestre, por meio da Ficha de Registo de Avaliação Intercalar. 

 

 
7. Situações específicas 

 
Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão  
Os alunos que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho, são avaliados tendo em conta as especificidades 
consignadas no referido dispositivo legal.  
As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às 
necessidades e potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, 
promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e 
na progressão ao longo da escolaridade obrigatória.  
Estas medidas são desenvolvidas tendo em conta os recursos e os serviços de apoio ao 
funcionamento da escola, os quais devem ser convocados pelos profissionais da escola, numa 
lógica de trabalho colaborativo e de corresponsabilização com os docentes de educação especial, 
em função das especificidades dos alunos.  
A implementação das medidas ocorre em todas as modalidades e percursos de educação e de 
formação, de modo a garantir que todos os alunos têm igualdade de oportunidades no acesso e 
na frequência das diferentes ofertas educativas e formativas. 
 
Provas de equivalência à frequência  
A prova de equivalência à frequência realiza-se, a nível de escola, no ano terminal do 1.º ciclo do 
ensino básico, e destina-se a alunos que frequentem o 4.º ano de escolaridade, completem 14 
anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final.  
 
Casos especiais de progressão 
Um aluno com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano respetivo, detentor de 
uma capacidade de aprendizagem excecional e de um adequado grau de maturidade poderá 
completar o 1.º ciclo em três anos. 
 
Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter desenvolvido as 
aprendizagens definidas para o final do respetivo ciclo poderá concluí-lo nos anos previstos para 
a sua duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos subsequentes à retenção. 
 
Situações especiais de classificação 

https://www.cvaeb.pt/
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Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do aluno, 
motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, não 
existirem elementos de avaliação respeitantes a parte de um dos semestres letivos, é condição 
obrigatória para a transição do aluno a existência de três momentos formais de avaliação, 
correspondendo pelo menos um deles a uma avaliação sumativa de final de semestre letivo.  
 
No 4.ºano de escolaridade, sempre que o aluno frequentar as aulas durante os dias 
correspondentes a um terço do total do calendário letivo anual, por falta de assiduidade motivada 
por doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, fica sujeito à realização 
de uma prova extraordinária de avaliação (PEA) em cada disciplina. 
 
 
8. Instrumentos de Avaliação 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, deverão ser recolhidos elementos através de 
técnicas e instrumentos variados e específicos para o efeito. De seguida, apresentam-se os 
instrumentos que serão utilizados dentro das modalidades de avaliação: 
 
- instrumentos de avaliação formativa: trabalhos realizados em aula, fichas de trabalho, registos 
de auto e heteroavaliação, grelhas de observação, listas de verificação, registos, plano individual 
de trabalho e projetos. 
 
- instrumentos de avaliação sumativa: ficha de verificação de conhecimentos, tarefas classificadas 
e prova de equivalência à frequência. 
 
No 1.º ciclo do ensino básico, realizar-se-á, em cada semestre escolar, nas disciplinas em que se 
aplique, uma Ficha Sumativa de Verificação de Conhecimentos. A sua calendarização será 
comunicada previamente ao aluno e ao encarregado de educação e ocorrerá em duas semanas 
reservadas para esse fim – semanas de avaliação. 
 
9. Condições de Transição e Aprovação 

 

A avaliação sumativa semestral dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 
retenção do aluno, expressa através de menções, respetivamente, de Transitou ou Não Transitou, 
no final de cada ano, e de Aprovado ou Não Aprovado, no final do ciclo. 
 
No quadro seguinte, especificam-se as condições legais de retenção decretadas para cada ano de 
escolaridade: 
 

https://www.cvaeb.pt/
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Anos Retenção 

1.º ano 

Não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e, 
após cumpridos os procedimentos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o 
professor titular de turma em articulação com o Conselho de Docentes decide 
pela retenção do aluno. 

2.º e 3.º 
anos 

Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos que, 
fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o 
desenvolvimento das capacidades definidas para o ano de escolaridade.  

4.º ano 
(final de 

ciclo) 

A retenção verifica-se se o aluno obtiver: 
a) menção Insuficiente nas disciplinas de Português (ou PLNM ou PL2) e de 
Matemática; 
b) menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, 
cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

A Oferta Complementar e o Apoio ao Estudo não são considerados para efeitos de progressão 
de ano e conclusão de ciclo.  

 

Salienta-se que o Conselho de Docentes poderá decidir a progressão do aluno, tendo em conta: 
a) os progressos realizados durante o ano;  
b) o número de retenções no ciclo;  
c) a idade do aluno;  
d) o risco de abandono escolar;  
e) os relatórios técnico-pedagógicos. 
 

 
10.Considerações finais 

Este documento e os critérios específicos de avaliação por disciplina estão disponíveis para 
consulta no site do Colégio Verde Água. 
 

Aprovado, em reunião de Direção Pedagógica, realizada no dia 13 de setembro de 2022. 
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