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1. – Currículo Ensinos Básicos e Princípios Orientadores da Avaliação das Aprendizagens 

(Decreto-Lei n.º 55/2018 de 06 de julho) 
 

O currículo dos ensinos básico integra planos curriculares, que apresentam o conjunto de 

componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares, disciplinas e unidades de formação 

de curta duração, a lecionar por ano de escolaridade, ciclo e nível de ensino ou formação, inscritos 

nas matrizes curriculares-base. 

A carga horária das componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares e disciplinas 

inscritas nas matrizes curriculares-base constitui um valor de referência, a gerir por cada escola, 

através da redistribuição dos tempos fixados nas matrizes, fundamentada na necessidade de 

encontrar as respostas pedagogicamente adequadas ao contexto da sua comunidade educativa. 

Constitui exceção à carga horária entendida como valor de referência: 

a) A componente de formação artística especializada, nos cursos artísticos especializados do 

ensino básico e a componente científica e técnica artística dos cursos artísticos especializados do 

ensino secundário; 

b) A componente tecnológica dos cursos profissionais; 

c) A componente de formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais e, quando exista, 

dos cursos artísticos especializados do ensino secundário. 

Na concretização do previsto, as escolas devem garantir o cumprimento: 

a) Do tempo total anual por componente de currículo das matrizes curriculares-base com 

organização semanal, sendo este igual ao produto resultante da multiplicação do total da carga 

horária semanal com o número de semanas letivas do calendário escolar; 

b) Da carga horária por componente de formação prevista para o ciclo de formação nas matrizes 

curriculares-base das ofertas educativas e formativas organizadas por ciclo de formação. 

No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, e sem prejuízo do disposto na legislação em 

vigor, as escolas podem gerir até 25 %: 

a) Do total da carga horária por ano de escolaridade, no caso das matrizes com organização 

semanal; 

b) Do total da carga horária das componentes sociocultural e científicas previstas para o ciclo de 

formação, no caso das matrizes com organização por ciclo de formação. 

A autonomia curricular concedida às escolas, num intervalo de variação entre 0 % e 25 %, é 

localmente construída por iniciativa de cada escola. 
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Pode ser conferida às escolas uma gestão superior a 25 % das matrizes curriculares-base, com vista 

ao desenvolvimento de planos de inovação curricular, pedagógica ou de outros domínios, como 

sejam percursos curriculares alternativos, cursos de dupla certificação, nos termos a regulamentar 

por portaria do membro do Governo responsável pela área da educação. 

As matrizes curriculares-base das ofertas educativas do ensino básico, integram: 

a) No 1.º ciclo, as componentes de currículo a trabalhar de um modo articulado e globalizante 

pela prática da monodocência, sem prejuízo da lecionação da disciplina de Inglês por um 

docente com formação específica para tal, bem como do desenvolvimento de projetos em 

coadjuvação, com docentes deste ou de outros ciclos; 

b) No 2.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando abordagens 

interdisciplinares potenciadas pela organização bidisciplinar dos grupos de recrutamento desse 

ciclo; 

c) No 3.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando abordagens 

interdisciplinares. 

As matrizes curriculares-base inscrevem a Educação Moral e Religiosa como componente de oferta 

obrigatória e de frequência facultativa. 

No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de 

Tecnologias de Informação e Comunicação como componentes de integração curricular transversal 

potenciada pela dimensão globalizante do ensino, constituindo esta última componente uma área de 

natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a desenvolver. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares-base integram a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento e, em regra, a componente de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento desenvolve-se de acordo com o previsto no âmbito 

da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania. A componente Cidadania e Desenvolvimento é 

implementada de acordo com a estratégia de educação para a cidadania definida pela escola.  

O documento “Cidadania e Desenvolvimento do AE D. João II (Ano Letivo 2021/2022)”, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes na reunião do Conselho Pedagógico realizada a 16 de 

julho de 2021 e analisado e aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Geral realizada 

a 22 de julho de 2021. 
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As matrizes curriculares-base contemplam, ainda, no ensino básico geral, a componente de Apoio ao 

Estudo, que se constitui: 

a) No 1.º ciclo, parte integrante da matriz, enquanto suporte às aprendizagens assente numa 

metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, 

tratamento e seleção de informação; 

b) No 2.º ciclo, componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da 

escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência. 

c) Foi criado pela escola no 3º ciclo, o Apoio às Disciplinas de Português e Matemática, 

componente de apoio às aprendizagens. 

As matrizes curriculares-base do ensino básico geral incluem a componente de Complemento à 

Educação Artística, prevendo: 

a) No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao longo do ciclo, de outros 

domínios da área artística e cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o efeito, 

os recursos humanos disponíveis; 

b) No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação Artística e Tecnológica que visa 

a frequência de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o 

efeito, os recursos humanos disponíveis. 

As matrizes curriculares-base, nos cursos artísticos especializados, incluem uma componente de 

formação artística especializada inerente à sua especificidade curricular. 

Nos 2.º e 3.º ciclos é, ainda, prevista a possibilidade da oferta de uma componente de Oferta 

Complementar, destinada à criação de novas disciplinas, com identidade e documentos curriculares 

próprios. 
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1.1 - Matriz Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

 

* Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. A Educação Moral e Religiosa ou 

qualquer outra confissão religiosa funcionará na hora do almoço (12:00 h às 13:00 h e/ou 

13:00 h às 14:00 h). 

O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de 

integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a 

seleção de informação. 

A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta 

Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. 

 Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do (a)

ensino neste ciclo. 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 

1.º e 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Português 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

T
IC

 
 

(a
)

6,5 6,5 6,0 

Matemática 6,5 6,0 6,5 

Estudo Meio 3 3 3 

Educação Artística:    

- Artes Visuais 1 1 1 

- Expressão Dramática/Teatro 1 1 1 

- Música/Dança 1 1 1 

- Educação Física 1 1 1 

Apoio Estudo  1,5 0,5 0,5 

Oferta Complementar: 
Parlamento D. João II 

Assembleia: Turma/Ano/Ciclo 
1 0,5 0,5 

Inglês --- 2 2 

Subtotal (horas) 22,5 22,5 22,5 

    

Total (horas) 22,5 22,5 22,5 

Educação Moral e Religiosa* 1 1 1 

Total (horas) 23,5 23,5 23,5 
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1.2 - Matriz Curricular do 2.º Ciclo do Ensino Básico – Ensino Básico Geral 

 

 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, o 

agrupamento organizou os horários das turmas, com a marcação de um tempo semanal em 

desdobramento de Português e de Inglês. 

a) Diretor de Turma 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos 

tempos de Matemática. 

e Desdobramento de Ciências Naturais para atividade prática.(t1)  (t2) –  

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 90 + 90 + 45 * 90 + 90+ 45 * 

- Inglês 90 + 45 * 90 + 45 * 

- História Geografia Portugal 90 + 45 90 + 45 

- Cidadania Desenvolvimento a) 45 45 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 90 + 90 + 45 90 + 90 + 45 

- Ciências Naturais 90 + 45  + 45  (t1) (t2) 90 + 45 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 90 90 

- Educação Tecnológica 90 90 

- Educação Musical 90 90 

- TIC 45 45 

Educação Física 90 + 45 90 + 45 

Subtotal (minutos) (1350) (1350) 

Educação Moral e Religiosa 45 45 

Oferta Complementar: 
Dança ou Robótica 

45 45 

Apoio Estudo b): 
Português e Matemática 

45 + 45 45 + 45 

Total (minutos) (1530) (1530) 
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1.3 - Matriz Curricular do 2.º Ciclo do Ensino Básico – Cursos Artísticos Especializados 

 

 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, o 

agrupamento organizou os horários das turmas, com a marcação de um tempo semanal em 

desdobramento de Português e de Inglês. 

a) Diretor de Turma 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos 

tempos de Matemática. 

e Desdobramento de Ciências Naturais para atividade prática.(t1)  (t2) –  

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 90 + 90 + 45 * 90 + 90 + 45 * 

- Inglês 90 + 45* 90 + 45* 

- História Geografia Portugal 90 + 45 90 + 45 

- Cidadania Desenvolvimento a) 45 45 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 90 + 90 + 45 90 + 90 + 45 

- Ciências Naturais 90 + 45  + 45  (t1) (t2) 90 + 45 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 90 90 

Educação Física 90 + 45 90 + 45 

Subtotal (minutos) (1125) (1125) 

Formação Artística Especializada (CCR) --- --- 

Educação Moral e Religiosa 45 45 

Formação Artística Especializada: 

 Tecnologias da Música
45 45 

Oferta Complementar: 

 Dança ou Robótica
45 45 

Apoio Estudo b): 

 Português e Matemática
45 + 45 45 + 45 

Total (minutos) (1350) (1350) 
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1.4 - Matriz Curricular do 3.º Ciclo do Ensino Básico – Ensino Básico Geral 
 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, os horários das 

turmas estão organizados, com a marcação de um tempo semanal em desdobramento de 

Português e de LEI (7.º e 9.º ano de escolaridade) e Português e de LEII (8.º ano de 

escolaridade). 

a) Docente de História 

b) Docente de Geografia 

c) Diretor de turma 

** Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico- Química do 3.º ciclo do 

ensino básico. 

15`(Ac) Acerto da Matriz Curricular (Projetos de Integração Curricular).  – 

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Português 90 + 45 + 45 * 90 + 45 + 45 * 90 + 90 + 45 * 

Línguas Estrangeiras: 

- Inglês 90 + 45 * 45 + 45 90 + 45 * 

- Língua Estrangeira II 
Alemão, Espanhol e Francês 

90 + 45 90 + 45 * 45 + 45 

Ciências Sociais e Humanas: 

- História 90 90 + 45 90 

- Geografia 90 + 45 90 90 

- Cidadania Desenvolvimento 45 a) 45 b) 45 b) a) 

Matemática 90 + 45 + 45 90 + 90 + 45 90 + 90 + 45 

Ciências Físico-Naturais: 

- Ciências Naturais 90 + 45 ** 90 + 45 ** 90 + 45 ** 

- Físico-Química 90 + 45 ** 90 + 45 ** 90 + 45 ** 

Educação Artística e Tecnológica: 

- Educação Visual 90 90 90 

- Complemento Educação 
Artística: 

Música / Dança / Robótica 
45 45 45 

- TIC 45 45 45 

Educação Física 90 + 45 90 + 45 90 + 45 

Subtotal (minutos) 1485 + 15`(Ac) = 1500 1485 + 15`(Ac) = 1500 1485 + 15`(Ac) = 1500 

Educação Moral e Religiosa 45 45 45 

Oferta Complementar c): 

Parlamento D. João II: 

Assembleia: Turma/Ano/Ciclo 

45 45 45 

Apoio às Disciplinas: 
Português e Matemática 

45 + 45 45 + 45 45 + 45 

Total (minutos) 1665 + 15`(Ac) = 1680 1665 + 15`(Ac) = 1680 1665 + 15`(Ac) = 1680 
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1.5 - Matriz Curricular - 1.º Ciclo Ensino Básico Geral (Regime não presencial E@D) 

 

 

* Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. A Educação Moral e Religiosa ou 

qualquer outra confissão religiosa funcionará na hora do almoço (12:00 h às 13:00 h e/ou 13:00 h 

às 14:00 h). 

O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de 

integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a 

seleção de informação. 

A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, 

apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. 

(a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino 

neste ciclo. 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 

1.º e 2.º Ano 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

3.º e 4.º Ano 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

Português 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

(a
) 

T
IC

 

6,5 
5x30 (38,5%) (120 + 120) 

3.º Ano - 6,5 e 4.º Ano - 6,0 
3.º Ano - 5x30 (38,5%) – (120 + 120) 
4.º Ano - 4x30 (33,3%) – (120 + 120) 

Matemática 
6,5 

5x30 (38,5%) – (120 + 120) 

3.º Ano - 6,0 e 4.º Ano - 6,5 
3.º Ano - 4x30 (33,3%) – (120 + 120) 
4.º Ano - 5x30 (38,5%) – (120 + 120) 

Estudo Meio 
3,0 

3x30 (50,0%) – (60 + 30) 
3,0 

3x30 (50,0%) – (60 + 30) 

Educação Artística:   

- Artes Visuais 1,0 
3x30 (50,0%) 

(60 + 30) 

1,0 
3x30 (50,0%) 

(60 + 30) 
- Expressão Dramática/Teatro 1,0 1,0 

- Música/Dança 1,0 1,0 

- Educação Física 
1,0 

30 (50,0%) – (30) 
1,0 

30 (50,0%) – (30) 

Apoio Estudo 
1,5 

30 (33,3%) – (30 + 30) 
0,5 

30 (100,0%) 

Oferta Complementar: 
Parlamento D. João II 
(Assembleia: Turma/Ano/Ciclo) 

1,0 
30 (50,0%) – (30) 

0,5 
(30) 

Inglês --- 
2,0 

2x30 (50,0%) – (30+30) 

Subtotal (horas) 22,5 22,5 

Aulas Síncronas 
Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo 

570(9,5) (42,2%) 
390 (28,9%) (6,5)/390 (28,9%) (6,5) 

600 (10,0) (44,4%) 
390 (28,9%) (6,5)/360 (26,7%) (6,0) 

   

Educação Moral e Religiosa* 
1,0 

30 (50,0 %) - 30 

1,0 
30 (50,0 %) - 30 

Subtotal (horas) 23,5 23,5 

Aulas Síncronas 
Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo 

600(10,0) (42,5%) 
390 (27,7%) (6,5)/420 (29,8%) (7,0) 

630 (10,5) (44,6%) 
390 (27,7%) (6,5)/390 (27,7%) (6,5) 

Componente letiva (intervalos) 2,5 2,5 

Total (horas com EMR) 26 26 
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1.6 - Matriz Curricular - 2.º Ciclo Ensino Básico Geral (Regime não presencial E@D) 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho Autónomo) 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 
90 + 90 + 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

90 + 90+ 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

- Inglês 
90 + 45* 

30 + 30* (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4%)- (45 + 30) 

- História Geografia Portugal 
90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

- Cidadania Desenvolvimento 
a) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 
90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0%) - (90 + 45) 

90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0%) - (90 + 45) 

- Ciências Naturais 
90 + 45  + 45  (t1) (t2)

30 + 30  + 30  (44,4%) - (45 + 30) (t1) (t2)

90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

Educação Artística e 
Tecnológica: 

  

- Educação Visual 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

- Educação Tecnológica 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

- Educação Musical 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 
90 

30 + 30 (66,7%) - (30) 

- TIC 
45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Educação Física 
90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4%) - (45 + 30) 

Subtotal (minutos) 
1350 

660(48,9%)/360(26,7%)/330(24,4%) 

1350 

660(48,9%)/360(26,7%)/330(24,4%) 

Educação Moral e Religiosa 
45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Oferta Complementar: 
- Dança ou Robótica 

45 

30 (66,7%) – (15) 

45 

30 (66,7%) – (15) 

Apoio Estudo b): 
- Português e Matemática 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

Total (minutos) 
1530 

720(47,1%)/450(29,4%)/360(23,5%) 

1530 

720(47,1%)/450(29,4%)/360(23,5%) 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um  de Português e de Inglês. tempo semanal, em desdobramento,

a) Diretor de Turma. 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos tempos 

de Matemática. 

e Desdobramento de Ciências Naturais para atividade prática.(t1)  (t2) –  
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1.7 - Matriz Curricular - 2.º Ciclo Cursos Artísticos Especializados (Regime não presencial E@D) 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 

Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais:   

- Português 
90 + 90 + 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

90 + 90 + 45* 

2x30 + 30* (40,0 %) - (90 + 45) 

- Inglês 
90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

- História Geografia Portugal 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

- Cidadania Desenvolvimento a) 
45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Matemática e Ciências:   

- Matemática 
90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0 %) - (90 + 45) 

90 + 90 + 45 

2x30 + 30 (40,0 %) - (90 + 45) 

- Ciências Naturais 
90 + 45  + 45  (t1) (t2)

30 + 30  + 30  (44,4%) - (45 + 30) (t1) (t2)

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

Educação Artística e Tecnológica:   

- Educação Visual 
90 

30 +30 (66,7 %) - (30) 

90 

30 +30 (66,7 %) - (30) 

Educação Física 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

Subtotal (minutos) 
1125 

510(45,3%)/360(32,0%)/255(22,7%) 

1125 

510(45,3%)/360(32,0%)/255(22,7%) 

Formação Artística Especializada --- --- 

Educação Moral e Religiosa 
45 

30 (66,7 %) - (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Formação Artística Especializada 

- Tecnologias da Música 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

Oferta Complementar: 

- Dança ou Robótica 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

45 

30 (66,7 %) - (15) 

Apoio Estudo b): 

- Português e Matemática 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

Total (minutos) 
1350 

600(44,5%)/450(33,3%)/300(22,2%) 

1350 

600(44,5%)/450(33,3%)/300(22,2%) 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um  de Português e de Inglês. tempo semanal, em desdobramento,

a) Diretor de Turma. 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos tempos 

de Matemática. 

e Desdobramento de Ciências Naturais para atividade prática.(t1)  (t2) –  
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1.8 - Matriz Curricular - 3.º Ciclo Ensino Básico Geral (Regime não presencial E@D) 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal 
Aulas Síncronas: Plataforma ZOOM 

(Aulas Assíncronas + Trabalho autónomo) 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Português 
90 + 45 + 45* 

2x30 + 30* (50,0 %) - (45 + 45) 

90 + 45 + 45* 

2x30 + 30* (50,0 %) - (45 + 45) 

90 + 90 + 45* 

4x30 + 30* (66,7 %)- (45 + 30) 

Línguas Estrangeiras: 

- Inglês 
90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

45 + 45 

30 + 30 (66,7 %) - (30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

- Língua Estrangeira II 
Alemão, Espanhol e Francês 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45* 

30 + 30* (44,4 %) - (45 + 30) 

45 + 45 

30 + 30 (66,7 %) - (30) 

Ciências Sociais e Humanas: 

- História 
90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

- Geografia 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

- Cidadania Desenvolvimento 
45 a) 

30 (66,7 %) – (15) 

45 b) 

30 (66,7 %) – (15) 

45 a) 

30 (66,7 %) – (15) 

Matemática 
90 + 45 + 45 

2x30 + 30 (50,0 %)- (45 + 45) 

90 + 90 + 45 

4x30 + 30 (66,7 %)- (45 + 30) 

90 + 90 + 45 

4x30 + 30 (66,7 %)- (45 + 30) 

Ciências Físico-Naturais: 

- Ciências Naturais 
90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

- Físico-Química 
90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45** 

30 + 30** (44,4 %) - (45 + 30) 

Educação Artística e Tecnológica: 

- Educação Visual 
90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

90 

30 (33,3 %) - (45 + 15) 

- Complemento Educação 
Artística: 

 Música / Dança / Robótica 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

- TIC 
45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Educação Física 
90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

90 + 45 

30 + 30 (44,4 %) - (45 + 30) 

Subtotal (minutos) 
1485 + 15(Ac) = 1500 

690(46,5%)/465(31,3%)/330(22,2%) 

1485 + 15(Ac) = 1500 

750(50,5%)/420(28,3%)/315(21,2%) 

1485 + 15(Ac) = 1500 

780(52,5%)/420(28,3%)/285(19,2%)  

Educação Moral e Religiosa 
45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Oferta Complementar c) 
- Parlamento D. João II: 
(Assembleia: Turma/Ano/Ciclo) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

45 

30 (66,7 %) – (15) 

Apoio às Disciplinas: 
- Português e Matemática 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

45 + 45 

(45 + 45) 

Total (minutos) 
1665 + 15(Ac)  = 1680 

750(45,1%)/555(33,3%)/360(21,6%) 

1665 + 15(Ac) = 1680 

810(48,7%)/510(30,6%)/345(20,7%) 

1665 + 15(Ac) = 1680 

840(50,5%)/510(30,6%)/315(18,9%) 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam os 

horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem passar pela 

marcação de um  de português e de língua (s) estrangeira (s). tempo semanal, em desdobramento,

a) Docente de História. 

b) Docente de Geografia. 

c) Diretor de turma. 

** Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico - Química do 3.º ciclo do ensino 

básico. 

15(Ac) – Acerto da Matriz Curricular (Projetos de Integração Curricular). 
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2 - Regime Geral de avaliação 

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

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua 

melhoria. 

As informações obtidas, em resultado da avaliação, permitem, ainda, a revisão do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente, os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2.1 - Intervenientes e competências no processo de avaliação 

Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em harmonia com as orientações 

definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógico-didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando-as para a promoção do 

sucesso educativo. 

Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º ciclo, é 

do professor titular de turma, em articulação com outros professores da turma, ouvido o conselho 

de docentes, no 2.º e 3.º ciclo, é do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada 

disciplina e dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica do 

agrupamento. 

Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e noutros 

elementos apresentados pelo professor titular de turma/diretor de turma, bem como pela equipa 

multidisciplinar, prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os 
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recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos 

alunos. 

As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso educativo, 

devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, assumindo, sempre que 

aplicável, um caráter transitório. 

O diretor deve, ainda, garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos 

alunos e dos encarregados de educação, dos professores e de outros profissionais intervenientes no 

processo, nos termos definidos no regulamento interno. 

Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da avaliação 

externa, compete providenciar, atempadamente, informação de qualidade decorrente do processo 

de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a promoção do 

sucesso educativo. 

2.2 - Critérios de avaliação 

Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico do agrupamento, enquanto órgão regulador do 

processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções 

curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em 

conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

Nos critérios de avaliação, deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano 

ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as 

Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas 

assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente, no que respeita à valorização da 

competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver. 

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes. 
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2.3 - Registo, circulação e análise da informação 

As informações relativas a cada aluno, decorrentes das diferentes modalidades de avaliação devem 

ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e de coordenação 

e supervisão pedagógica do agrupamento. 

Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em tempo útil, da 

informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de garantir as condições 

necessárias para que os encarregados de educação e os alunos possam participar na definição das 

medidas conducentes à melhoria das aprendizagens. 

A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada, 

nomeadamente, dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com resultados e outros 

dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no 

processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas pedagógicas, com 

vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 

A análise referida anteriormente, para além dos indicadores de desempenho disponíveis, deve ter 

em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente, as taxas de retenção e 

desistência, transição e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade entre 

os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura abrangente do 

percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico do agrupamento. 

Do resultado dessa análise, devem decorrer processos de planificação das atividades curriculares e 

extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade das 

aprendizagens e a promoção do sucesso educativo. 

Os resultados do processo são disponibilizados à comunidade escolar pelos meios considerados 

adequados. 

2.4 - Avaliação interna 

A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à 

recolha de informação, as modalidades formativa e sumativa. 

A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica do agrupamento. 
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Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de autorregulação das 

suas aprendizagens. 

2.5 - Avaliação formativa 

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e 

de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

Os procedimentos a adotar, no âmbito desta modalidade de avaliação, devem privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita 

conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o 

ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos 

em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de 

procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à 

diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

Na análise da informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e adequação de 

procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser prosseguidos objetivos de melhoria 

da qualidade da informação a recolher. 

A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, técnicas e 

instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador. 

2.6 - Avaliação sumativa 

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

alunos. 

A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, informar alunos e 

encarregados de educação sobre o estado do desenvolvimento das aprendizagens. 

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno. 

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua 

natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete: 

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 

b) No 2.º e 3.º ciclo, ao diretor de turma. 
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A avaliação sumativa de disciplinas cuja organização de funcionamento seja diferente da anual 

processa-se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período de 

organização adotado; 

b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está sujeita a 

aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo. 

No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela realização das 

provas finais do ensino básico. 

A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final do ensino básico é a 

classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 

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

frequência. 

2.7 - Expressão da avaliação sumativa 

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na 

atribuição de uma menção qualitativa de “Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente”, em cada 

disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do 

aluno, com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha 

de registo de avaliação. 

Considerando a sua natureza instrumental, exceciona-se do descrito anteriormente as Tecnologias 

da Informação e Comunicação. 

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no primeiro e 

segundo períodos pode expressar-se apenas de forma descritiva. O Conselho Pedagógico decidiu, por 

unanimidade, que também seja atribuída a menção qualitativa. 

Nos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se 

numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo 

as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente dos 

DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 
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A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada 

período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em 

reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

2.8 – Domínios de autonomia curricular (DAC) 

Os Domínios de autonomia curricular (DAC), áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou 

de articulação curricular, desenvolvidas a partir da matriz curricular-base de uma oferta educativa 

e formativa, tendo por referência os documentos curriculares, em resultado do exercício de 

autonomia e flexibilidade, sendo, para o efeito, convocados, total ou parcialmente, os tempos 

destinados a componentes de currículo, áreas disciplinares e disciplinas. 

O Agrupamento de Escolas D. João II, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, pode optar 

por gerir os 25% da carga horária semanal em Projetos de Integração Curricular. Assim, 

mensalmente, durante uma semana, as turmas em experiência pedagógica desenvolvem o trabalho 

de projeto em ambientes de aprendizagem apropriados à metodologia. 

Através dos Projetos de Integração Curricular, pretende-se criar ambientes e comunidades de 

aprendizagem, a fim de prevenir situações inibidoras de aprendizagem, de diferenciar, de recuperar 

e de consolidar aprendizagens, garantindo um sucesso de qualidade a todos os alunos. Poderão ser 

criadas equipas pedagógicas para cada ano de escolaridade. 

As áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória constituem-se 

como Denominador Curricular Comum para a prática de qualquer docente. O passo a seguir será 

aferir as áreas de confluência, ou seja, os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e a necessidade 

de articulação e, por fim, articular-se e preparar materiais, como por exemplo: 

“A propósito de uma obra do plano nacional de leitura, um dos DAC que poderá ser criado e 

desenvolvido contando com o contributo das disciplinas de Português, Geografia, História, 

Cidadania e Desenvolvimento, TIC e Educação Visual, foi possível desenvolver com os alunos as 

áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, através de ac ̧ões 

estratégicas de ensino, em alguns casos, diferenciadas, rentabilizando potencialidades e 

atenuando dificuldades, que garantam a todos a realização das aprendizagens essenciais de 

forma significativa. 

O trabalho será articulado de forma minudente, para se criarem os materiais relativos às 

atividades a levar a cabo – visionamento de filmes, visita de estudo, pesquisa e recolha de 
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informação, processamento de texto, utilização do Google Maps, estabelecem-se os tempos para 

a realização das aprendizagens essenciais de cada disciplina e elabora-se um roteiro para os 

alunos desenvolverem a atividade de forma organizada e confiante. 

O trabalho de projeto é um processo que leva a turma a organizar-se, a estabelecer as regras de 

convivência e de funcionamento, a gerir o seu espaço, o seu tempo e a construir saberes. Assim, 

durante um espaço temporal, os alunos podem deslocar-se da respetiva sala de aula e 

distribuíram-se por diferentes espaços, em grupos formados por elementos de todas as turmas, 

e serão acompanhados na realização das tarefas pelos professores que compõem a equipa 

educativa e que, nesse espaço temporal, estão destacados para esse tipo de atividade quer as 

suas disciplinas integrassem os DAC quer não. 

Esta metodologia de trabalho poderá resultar em produtos finais interessantes, que 

testemunham a construção do conhecimento de forma autónoma por parte dos alunos, expressa 

através do reconto da história aos alunos de outros anos de escolaridade, da redação de um 

guião para a realização de um pequeno vídeo e do portefólio digital que abre inúmeras 

possibilidades: blogue, boletim literário, jornal, etc. 

A avaliação poderá ser realizada através de instrumentos diversificados, o que potencia uma 

recolha de informação sobre o desenvolvimento do trabalho e um feedback sistemático aos 

alunos, que lhes permite regular e melhorar o processo de aprendizagem. 

De um modo geral, esta dinâmica é bem acolhida pelos alunos, o processo de desenvolvimento 

do trabalho torna-se muito interessante e os resultados irão comprová-lo. Contudo, o tempo de 

preparação das atividades não se compagina com pouco espaço temporal, pelo menos nesta fase 

de tateamento intelectual, já que é fundamental que as pessoas se deixem envolver, se ouçam, 

troquem opiniões, façam projetos, produzam materiais em conjunto e instrumentos de 

avaliação e que, sobretudo, avaliem esse trabalho em conjunto.” 

2.9 – Efeitos da avaliação sumativa 

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 
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Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende, ainda, dos resultados das provas do ensino básico. 

2.10 – Condições de transição e aprovação 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do 

aluno, expressa através das menções, respetivamente, de “Transitou” ou de “Não Transitou”, no 

final de cada ano, e de “Aprovado” ou de “Não Aprovado”, no final de cada ciclo. 

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a 

retenção considerada excecional. 

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que 

foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo e o conselho de turma, no 2.º e 3.º ciclo, considere que o 

aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para 

prosseguir com sucesso os seus estudos. 

No final de cada um dos ciclos, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que 

aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

i. Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática; 

ii. Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

b) No 2.º e 3.º ciclo, tiver obtido: 

i. Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; 

ii. Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino básico 

geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo. 
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As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino básico, bem 

como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de transição de ano e 

aprovação de ciclo. 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, conforme o n.º 3 do artigo 29.º, Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho. Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 32.º da Portaria n.º 223-A/2018 de 

3 de agosto, “Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e 

b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro”. Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º 

ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão do diretor, sob proposta do 

professor titular de turma. 
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3 – Introdução (Projeto MAIA - Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação) 

O Projeto de Intervenção do AE D. João II “constitui uma materialização de perspetivas teóricas e 

práticas no âmbito da avaliação pedagógica que vêm sendo discutidas há algumas dezenas de anos 

na literatura nacional e internacional da especialidade (…) e que se encontram discutidas nos 

materiais que têm sido produzidos no âmbito do Projeto MAIA.” (in Domingos Fernandes, “Textos 

de Apoio Para a Conceção e Elaboração do Projeto de Intervenção no Âmbito do Projeto MAIA”, 

Universidade de Lisboa | Instituto de Educação). 

O projeto tem como principal objetivo melhorar as práticas de avaliação pedagógica e contribuir 

para que os alunos aprendam mais e melhor. 

A sua conceção foi pensada de um modo abrangente, para que possa ser utilizado por qualquer 

disciplina ou ano de escolaridade, no contexto do desenvolvimento do currículo, 

independentemente do contexto social e pedagógico do grupo em que se aplica. 

O projeto reflete a análise e a discussão dos textos e materiais existentes, envolvendo, ativamente, 

cada um dos participantes da equipa, mobilizando os interesses de todos, uma diversidade de 

processos e procedimentos, de formas de organização e de mobilização e integração de 

conhecimentos cuja construção se pretende de natureza transdisciplinar tendo em conta elementos 

tais como: 

 Um conjunto de princípios no domínio da avaliação pedagógica; 

 Um sistema de avaliação; 

 Um sistema de classificação. 

No que diz respeito aos princípios no domínio da avaliação pedagógica, na construção do projeto 

foram considerados os princípios e fundamentos da avaliação: avaliação formativa e sumativa, 

processos de recolha da informação e feedback. 

Por último, o sistema de classificação, em que se indicam os procedimentos e as técnicas que serão 

utilizadas para que seja possível certificar as aprendizagens dos alunos através das respetivas 

classificações. 

A distinção entre avaliação e classificação é fundamental nas práticas pedagógicas e pode contribuir 

para melhorar as aprendizagens e o ensino. Tal como refere Domingos Fernandes, “é necessário ter 

uma visão integradora dos processos de ensino, de avaliação e de aprendizagem. E, em particular, 
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ter em boa conta o papel fundamental que a avaliação pedagógica tem que ter no apoio ativo ao 

ensino e às aprendizagens.” 

3.1. – Critérios de avaliação transversais 

No 1.º, 2.º e 3.º ciclo, todas as disciplinas, à exceção da Educação Moral e Religiosa Católica (1.º, 

2.º e 3.º CEB), Oferta Complementar (1.º e 3.º CEB), Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º CEB) 

e Complemento à Educação Artística (3.º CEB), são avaliadas com os seguintes pesos: 

 

 

 

 

* Dada a especificidade das disciplinas, as competências específicas, os parâmetros e as respetivas 

ponderações, relativos aos Conhecimentos (80%), encontram-se definidos nas tabelas relativas aos 

critérios de avaliação transversais, definidos para todo o Agrupamento de Escolas, de acordo com as 

seguintes percentagens: 

 Conhecimento - 40%; 

 Comunicação - 20%; 

 Resolução de Problemas - 20%. 

 

** Relativamente ao domínio das Atitudes (20%), encontram-se definidos nas tabelas relativas aos 

critérios de avaliação transversais, definidos para todo o Agrupamento de Escolas, de acordo com as 

seguintes percentagens: 

 Responsabilidade – 10%; 

 Interação – 10 %. 

 

3.2 – Ponderação final (PF) 

 

PF = (Nível 1.º Per. + 2 x Nível 2.º Per. + 3 x Nível 3.º Per.) / 6 

 

  

 
Conhecimentos * Atitudes ** 

Ensino Regular (1.º, 2.º e 3.º CEB) 80 % 20 % 

Ensino Regular: 

1.º, 2.º e 3.º CEB - EMRC. 

1.º e 3.º CEB - Oferta Complementar - Parlamento D. João II. 

2.º CEB - Oferta Complementar - Dança, Robótica. 

2.º e 3.º CEB - Cidadania Desenvolvimento. 

3.º CEB - Complemento à Educação Artística (Dança, Música e Robótica). 

50 % 50 % 
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4 – Critérios Operativos de Avaliação do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade) 
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5 – Critérios Operativos de Avaliação do 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º ano de escolaridade) 
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6 – Critérios Operativos de Avaliação do 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º ano de escolaridade) 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 93 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 94 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 95 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 96 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 97 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 98 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 99 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 100 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 101 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 102 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 103 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 104 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 105 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 106 de 163 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 107 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 108 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 109 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 110 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 111 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 112 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 113 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 114 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 115 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 116 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 117 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 118 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 119 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 120 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 121 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 122 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 123 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 124 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 125 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 126 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 127 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 128 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 129 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 130 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 131 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 132 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 133 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 134 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 135 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 136 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 137 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 138 de 163 

 

 

  



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 139 de 163 

 

7 – Critérios Operativos de Avaliação de Português Língua Não Materna do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico (Nível A1, A2 e B1) 
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8 – Provas de Equivalência à Frequência 

As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos terminais de cada 

ciclo do ensino básico, em duas fases, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo para os 

candidatos autopropostos. 

Consideram-se autopropostos os candidatos que se encontrem numa das seguintes situações: 

a) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer escola; 

b) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade dos  

2.º ou 3.º ciclos do ensino básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º 

período letivo; 

c) 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; 

d) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano escolar e 

não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final; 

e) Estejam no 9.º ano de escolaridade e não reúnam condições de admissão como alunos 

internos para as provas finais do ensino básico da 1.ª fase, em resultado da avaliação 

sumativa interna final do 3.º período; 

f) Tenham realizado na 1.ª fase provas finais do ensino básico na qualidade de alunos internos 

e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final, com a ponderação das 

classificações obtidas nas provas finais realizadas; 

g) Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente, 14 ou 16 

anos, até ao final do ano escolar, e tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do 

previsto nas alíneas a) ou b) do n.º 4, do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 

h) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do 

previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do mesmo Estatuto; 

i) Pretendam concluir disciplinas da componente de formação artística especializada de um 

curso artístico especializado cujo ano terminal frequentaram sem aprovação; 

j) Não tendo estado matriculados, pretendam concluir disciplinas da componente de formação 

artística especializada de um curso artístico especializado. 
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São ainda candidatos autopropostos os alunos matriculados no ensino individual e no ensino 

doméstico. 

Nas disciplinas em que exista oferta de prova final do ensino básico, não há lugar à realização de 

provas de equivalência à frequência. 

As provas de equivalência à frequência têm como referencial base as Aprendizagens Essenciais 

relativas aos ciclos em que se inscrevem, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação e em função de parâmetros 

previamente definidos pelo conselho pedagógico, as provas podem ser constituídas pelas seguintes 

componentes: 

a) Escrita (E), que implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou tridimensional e 

a possível utilização de diferentes materiais; 

b) Oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação oral na 

presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do 

aluno; 

c) Prática (P), que implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em 

situações de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e 

equipamentos, com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou 

experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um 

registo de observação do desempenho do aluno. 

As disciplinas de Português ou PLNM e de línguas estrangeiras integram uma componente oral. 

A identificação das disciplinas em que existem provas de equivalência à frequência, as componentes 

que as constituem, bem como a escala de classificação e de conversão são as constantes da 

legislação em vigor. 

Nas provas de equivalência à frequência constituídas por mais do que uma componente a 

classificação da disciplina corresponde à média ponderada das classificações das componentes, 

expressas na escala de 0 a 100. 

A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina. 



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 157 de 163 

 

Aos alunos dos Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano é facultada a 

apresentação a provas de equivalência à frequência em qualquer ano terminal de uma disciplina da 

componente de formação artística especializada. 

A definição das componentes e sua ponderação, bem como a duração das provas referidas 

anteriormente é da competência da escola responsável pela componente de formação artística 

especializada. 

As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de equivalência à frequência são 

objeto de despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

As provas de equivalência à frequência realizam-se no período de tempo fixado no calendário de 

provas e exames. 

9 – Provas de Avaliação Externa 

A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou 

organismos do Ministério da Educação, compreende: 

a) Provas de aferição; 

b) Provas finais do ensino básico. 

Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação, as provas previstas anteriormente 

compreendem uma ou mais componentes das estabelecidas na legislação em vigor. 

No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de coordenação e 

supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam assegurar a 

complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa e da avaliação interna 

das aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas no diploma que estabelece o currículo 

dos ensinos básico e secundário. 

As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são 

considerados na classificação final da disciplina. 

As provas finais do ensino básico complementam o processo da avaliação sumativa final do 3.º ciclo, 

sendo os resultados das mesmas considerados para o cálculo da classificação final de disciplina. 

As provas referidas anteriormente podem ser realizadas em suporte eletrónico, nos termos a definir 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 
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As provas de avaliação externa realizam-se nas datas previstas no despacho que determina o 

calendário de provas e exames. 

9.1 – Provas de Aferição 

As provas de aferição visam aferir o desenvolvimento do currículo no ensino básico e providenciar 

informação regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos e encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens. 

As provas de aferição asseguram a cobertura integral do currículo do ensino básico, podendo ser 

adotado um referencial multidisciplinar, concretizado na conceção de provas de natureza híbrida, 

que integram aprendizagens de várias disciplinas, e o recurso a instrumentos vocacionados para a 

avaliação performativa. 

As provas de aferição realizam-se nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade e são de aplicação 

universal, para todos os alunos do ensino básico, numa única fase. 

O disposto anteriormente aplica-se também aos alunos que frequentam o ensino individual e o 

ensino doméstico, nos termos da regulamentação própria. 

As provas de aferição abrangem: 

a) No 2.º ano de escolaridade, Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística e 

Educação Física; 

b) Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, anualmente, Português ou Matemática e, 

rotativamente, uma das outras disciplinas ou combinação de disciplinas. 

Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, sempre que exista prova de Português a oferta nacional inclui 

PL2. 

Sem prejuízo do disposto anteriormente, podem ainda ser aplicadas provas de aferição, em áreas 

específicas do currículo, a uma amostra de alunos, nos termos a regular por despacho do membro 

do Governo responsável pela área da educação. 

A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outras ofertas 

educativas e formativas do ensino básico, que não o ensino básico geral e o artístico especializado, 

compete ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico fundamentado em razões de 

organização curricular específica ou outras de caráter relevante. 



Matrizes Curriculares e Critérios de Avaliação  (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)

 

Página 159 de 163 

 

No caso dos alunos que frequentem a disciplina de PLNM, compete ao diretor a decisão de não 

realização das provas de aferição, tendo em consideração o nível de proficiência linguística, 

mediante parecer do conselho pedagógico devidamente fundamentado. 

Cabe igualmente ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os encarregados de 

educação, decidir sobre a realização das provas de aferição pelos alunos abrangidos por medidas 

adicionais, com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho. 

A realização das provas de aferição pelos alunos dos Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto 

Gregoriano restringe-se às disciplinas frequentadas e constantes das respetivas matrizes 

curriculares. 

As provas têm como referencial base as Aprendizagens Essenciais relativas aos ciclos em que se 

inscrevem, contemplando ainda a avaliação da capacidade de mobilização e integração dos saberes 

disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória. 

As provas de aferição são objeto de classificação por códigos, gerando uma descrição detalhada da 

proficiência dos alunos nos diversos domínios, a partir de uma matriz qualitativa. 

As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de regulamento a aprovar 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

9.1.1 – Relatório das Provas de Aferição 

Os resultados e desempenhos dos alunos e das escolas nas provas de aferição são inscritos no RIPA e 

no REPA. 

O RIPA contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros relevantes 

de cada uma das áreas disciplinares, disciplinas e domínios avaliados. 

O RIPA deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da avaliação 

interna, pelo conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, servindo de base à reformulação das 

metodologias e estratégias com vista ao desenvolvimento do potencial de aprendizagem do aluno. 

O RIPA é apresentado ao encarregado de educação, preferencialmente em reunião presencial, de 

forma a assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela informação decorrente da avaliação interna, 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652961/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652961/details/normal?l=1
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seja possível promover a regulação das aprendizagens, a partir da concertação de estratégias 

específicas. 

O REPA resulta de uma agregação da informação apresentada no RIPA e integra os diferentes níveis 

de desagregação da informação, a nível nacional, por escola e por turma. 

O REPA, pela sua natureza descritiva e qualitativa, constitui instrumento de apoio à escola, no 

delinear de estratégias de intervenção pedagógicas e didáticas, especialmente focadas na superação 

das dificuldades diagnosticadas ao nível da turma. 

Cabe ao diretor definir, no contexto específico da sua comunidade escolar, os procedimentos 

adequados para assegurar que a análise e circulação da informação constante do RIPA e do REPA se 

efetive em tempo útil. 

9.2 – Provas Finais do Ensino Básico 

As provas finais do ensino básico realizam-se no 9.º ano de escolaridade, e destinam-se aos alunos 

do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados. 

Excecionam-se do disposto no número anterior os alunos abrangidos por medidas adicionais, com 

adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho. 

Realizam, obrigatoriamente, as provas finais do ensino básico, no caso de pretenderem prosseguir 

estudos no nível secundário em cursos científico-humanísticos, excluindo o ensino recorrente, os 

alunos que se encontrem a frequentar outras ofertas educativas e formativas do ensino básico. 

As provas finais do ensino básico têm como referencial de avaliação as Aprendizagens Essenciais, 

com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

A identificação das disciplinas em que existem provas finais do ensino básico e as componentes que 

as constituem são as constantes da legislação em vigor. 

As provas finais do ensino básico realizam-se em duas fases com uma única chamada, sendo a 1.ª 

fase obrigatória para todos os alunos, à exceção dos referidos na legislação em vigor. 
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A 2.ª fase de provas finais destina-se aos alunos que: 

a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados; 

b) Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo após a realização da 

1.ª fase; 

c) Estejam nas condições referidas na legislação em vigor. 

A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas de equivalência 

à frequência pelos alunos referidos anteriormente, é considerada como classificação final da 

respetiva disciplina. 

As provas finais do ensino básico são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às 

unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala de 1 a 5. 

As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de regulamento a aprovar 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

(1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico)10 – Instrumentos de Avaliação  

 10.1 – Avaliação Diagnóstica

A avaliação diagnóstica corresponde à necessidade de obtenção de elementos para a 

fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar 

e a orientação escolar e vocacional. 

No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes dos 

diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos 

didáticos e a adoção de estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos. 

Deverão ser usados instrumentos diversos de recolha e registo de avaliação, de acordo com as 

experiências de aprendizagem e abrangentes das finalidades do ensino. 

 10.2 – Instrumentos de Registo de Avaliação

Instrumentos que devem ser utilizados: 

Observação direta do grau de envolvimento dos alunos nas disciplinas; 

Registo da sua progressão e/ou retrocesso através da avaliação formativa; 

Participação oral e trabalhos individuais ou de grupo; 
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Grelhas de autoavaliação; 

Atividades físicas de expressão plástica, dramática e musical; 

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Outros. 

Revestindo a avaliação um caráter descritivo e qualitativo nas disciplinas de Português, Matemática 

e Estudo do Meio no 1.º ciclo do ensino básico, nas fichas de avaliação, devem surgir apreciações 

qualitativas: 

 Insuficiente (Muito fraco); 

 Insuficiente; 

 Suficiente; 

 Bom; 

 Muito Bom. 

Relativamente a avaliação de todas as disciplinas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, nas fichas de 

avaliação, devem surgir classificações numéricas e apreciações qualitativas que correspondem as 

seguintes cotações: 

 Não satisfaz (Muito fraco) (0 a 19%); 

 Não satisfaz (20 a 49%); 

 Satisfaz (50 a 69%); 

 Satisfaz bastante (70 a 89%); 

 Excelente (90 a 100%). 

Nos enunciadas das fichas de avaliação têm que constar as cotações item a item. 

Nos restantes instrumentos de avaliação, devem surgir apreciações qualitativas, a saber: 

 Não satisfaz (Muito fraco)  

 Não satisfaz  

 Satisfaz  

 Satisfaz bastante  

 Excelente  
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Dando cumprimento à legislação em vigor, o Conselho Pedagógico do AE D. João II, enquanto 

órgão regulador do processo de avaliação das aprendizagens, definiu, sob proposta dos 

departamentos curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações 

constantes dos documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da 

Educação. 

As alterações e o reajustamento dos critérios de avaliação ao “Projeto MAIA - Intervenção nos 

 foram aprovadas por unanimidade, na reunião realizada a Domínios do Ensino e da Avaliação”

18 de outubro de 2021, constituem referenciais comuns no Agrupamento de Escolas D. João II, 

Caldas da Rainha. 

 

Agrupamento de Escolas D. João II, 19 de outubro de 2021 

O Diretor 
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