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Princípios e Critérios 

 

A ESQM, conforme previsto nos DL 54 e 55 de 2018, é uma escola inclusiva e integradora, devendo, 

por isso, trabalhar com vista à prevenção do abandono e à construção de um real sucesso 

educativo.  

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

aprendizagens realizadas, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A Avaliação é parte integrante do ensino e da aprendizagem e visa a melhoria da qualidade 

das aprendizagens. Baseia-se num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se 

explicitam, enquanto referenciais as aprendizagens a realizar pelos alunos; os desempenhos 

esperados; os procedimentos de avaliação. 

A avaliação assume caráter formativo, contínuo e sistemático, 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. 

O Conselho Pedagógico definiu, como linhas orientadoras fundamentais, fatores de ponderação 

diferenciados, contemplando os diversos domínios do conhecimento (conhecimento disciplinar; 

conhecimento interdisciplinar; conhecimento prático), capacidades e competências 

(nomeadamente capacidades cognitivas e reflexivas, capacidades sociais e emocionais e capacidades 

técnicas e práticas), bem como dos comportamentos, designadamente sentido de 

responsabilidade (cumprimento de regras e compromissos; cumprimento de tarefas; preservação do 

espaço e equipamentos) e  relação com os outros (cooperação/entreajuda; respeito e correção). 

Os critérios de avaliação definidos traduzem a importância relativa que cada um dos domínios e temas 

assume nas aprendizagens essenciais, pelo que é importante diversificar os instrumentos de análise 

das aprendizagens efetuadas e os procedimentos de avaliação. 

De acordo com o anteriormente aprovado, a percentagem para os testes não deve ser superior a 40% no 

ensino básico e a 50% no ensino secundário. Para além dos testes, é valorizado o trabalho em sala 

de aula, a capacidade de mobilização e de integração dos saberes disciplinares, as componentes da 

oralidade, componente prática e/ou experimental, de acordo com a natureza das disciplinas e 

as tarefas propostas aos alunos. Nas atividades que decorrem em sala de aula, deve ser valorizado, mais 

do que o produto, a forma como o trabalho é desenvolvido, aferindo-se as aprendizagens realizadas, 

igualmente, através de instrumentos diversificados adaptados a cada tarefa. 

Reconheceu-se a necessidade de repensar os critérios de avaliação, adaptando-os às práticas de sala 

de aula preconizadas nos novos normativos, como garante de melhores aprendizagens, indutoras do 

desenvolvimento de competências de nível mais elevado, com recurso a metodologias que conferem 

centralidade ao aluno.  

A avaliação, enquanto reguladora do processo de ensino e de aprendizagem, tem que se articular com as 

metodologias utilizadas, no que diz respeito à forma e aos diferentes instrumentos de recolha dos 

elementos de avaliação do desempenho do aluno. 
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É, assim, necessário reforçar os seguintes aspetos: 

 Contemplar os diferentes domínios da aprendizagem e áreas de competência e valorizar a 

progressão do aluno em cada um deles, tendo em conta o caráter formativo da avaliação; 

 Suportar a avaliação atribuída nos diferentes registos em evidências do desempenho do aluno; 

 Ponderar os resultados da aprendizagem evidenciados nos diferentes instrumentos de recolha 

da informação utilizados, ajustados às aprendizagens e aos contextos;  

 Ter em conta os processos inerentes às diversas fases das tarefas, atividades e projetos 

desenvolvidos;  

 Recorrer à diversidade de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação; 

 Fichas de trabalho, Testes, Questões de aula e outras atividades escritas, nas diferentes 

ponderações atribuídas;  

 Atividades orais formais e outras de participação oral, respeitando a especificidades das 

disciplinas; 

 Relatórios, questões laboratoriais, fichas de registo, atividades de investigação ou outras de 

valorização da dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver; 

 Trabalhos de grupo/ de projeto/ de pesquisa; 

 Trabalho multimédia (registo áudio, vídeo, fotografia) 

 Grelhas de observação; ficha de autoavaliação; 

 Portfólio, Diário, valorizando os processos e os produtos. 

 
 Sendo a avaliação essencialmente formativa, dedicar tempos específicos e regulares para dar a 

cada aluno feedback sobre os resultados do seu desempenho, apontando sugestões para 
melhoria 

 

Devem ser objeto de especial atenção os normativos de referência, que reforçam a lógica de ciclo na 

transição dos alunos e o caráter excecional da retenção, bem como o enfoque no caráter 

contínuo e sistemático da avaliação ao serviço das aprendizagens. 

Normativos em vigor: 
Para além do Decreto-Lei 14-G/2020 de dia 13 de abril, já referido, recorda-se os normativos em vigor sobre avaliação, 
nomeadamente: Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto, relativa ao ensino básico e a Portaria nº 226-A/2018 de 7 de 
agosto, relativo ao ensino secundário, devendo estes ser objeto de especial atenção. Estes reforçam a lógica de ciclo na transição 
dos alunos e o caráter excecional da retenção, bem como o enfoque no caráter contínuo e sistemático da avaliação ao serviço das 
aprendizagens. São, ainda, de considerar normativos de referência, para além do DL nº 54/2018 e do DL nº 55/2018 de 6 de 
julho, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar – Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 
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