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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – REFERENCIAIS E PROCEDIMENTOS DO AENA 

  A avaliação visa promover o sucesso educativo de todos os alunos fornecendo-lhes pistas para 

melhorarem o seu desempenho. Deve revestir-se de caráter positivo, sublinhando os aspetos de 

aprendizagem a melhorar, valorizando o que o aluno sabe e é capaz de fazer. A avaliação deve atender aos 

diferentes ritmos de desenvolvimento e progressão de cada aluno.  

 

  Deve ser partilhada por todos os elementos da comunidade educativa: professores, alunos e 

encarregados de educação. A avaliação deve ser alvo de um processo transparente, nomeadamente 

através da clarificação e explicitação dos critérios adotados.  

 

A avaliação das aprendizagens é um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno, observando-se o 

disposto na legislação aplicável. Na educação pré-escolar, a avaliação tem um caráter formativo e serve de 

suporte ao planeamento das atividades, tratando-se assim de um processo contínuo e interpretativo. 

   

Ao conselho pedagógico, estruturas e equipas educativas compete a adoção de rotinas de análise de 

avaliação, considerando os dados disponíveis na avaliação interna e externa. 

  Neste sentido, é importante a existência de uma linguagem comum entre professores, alunos e 

encarregados de educação sobre o que se avalia e como se avalia. Sobre a avaliação importa registar as 

suas principais dimensões: as modalidades de avaliação, a natureza e a pertinência dos dados a recolher 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens e respetivos instrumentos de avaliação. 

  A clarificação desses aspetos poderá promover a adoção de critérios concertados no Agrupamento. 

 

Os critérios gerais de avaliação do agrupamento para cada ciclo e ano de escolaridade são definidos em 

conselho pedagógico, sob proposta das estruturas educativas, de acordo com a legislação aplicável. 

Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas por disciplina e ano 

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

essenciais (AE) 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 AE. As AE elencam os conhecimentos, as capacidades e atitudes a desenvolver por todos 

os alunos. 

 

Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às 

finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em 

função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 

 

Para os três ciclos do ensino básico, consideram-se instrumentos preferenciais de avaliação:  

 Registos de observação: intervenções orais 

e escritas;  

 Guiões de trabalho;  

 Trabalhos individuais ou de grupo;  

 Relatórios;  

 Testes de avaliação;  

 Elaboração de apresentações, de 

entrevistas, de esquemas, de mapas, de plantas, 

de notícias, de panfletos, de vídeos, de cartazes; 

 Portfólios de evidências de aprendizagem 

individual;  

 Trabalhos práticos;  

 Atividades experimentais;  

 Construção de artefactos, de dossiês 

temáticos, de modelos;  

 Debates;  

 Visitas de estudo;  

 Outros a definir pelas estruturas educativas. 
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Enquadrado neste amplo referencial, o Projeto Educativo, o Plano Plurianual de Melhoria e de Atividades 

destacam um conjunto de aprendizagens e competências a desenvolver por todos os alunos até ao final do 

3º ciclo.  

Esse Perfil Global é também considerado nas aprendizagens e na avaliação a desenvolver com as crianças 

e alunos ao longo da sua escolaridade. 

 

PERFIL GERAL DE REFERÊNCIA 

 Ser organizado – na sua rotina, nas suas tarefas, nos seus objetivos. Adota um plano e formula objetivos. 

 Ser comunicativo – comunica com recurso a diferentes códigos e linguagens e em diferentes contextos. 

Compreende, expressa factos, opiniões, conceitos e sentimentos. 

 Ser criativo – encontra formas de resolução de problemas e de tomada de decisões. Desenvolve projetos 

criativos, aprecia a sua exequibilidade, utilidade e inovação. Participa em ações artísticas, culturais ou 

tecnológicas como intérprete ou autor. 

 Ser cooperante – participa de forma assertiva em situações de trabalho e de interação social. Envolve-se 

em trabalhos e experiências onde debate, negoceia e colabora. 

 Pensar criticamente – analisa, reflete e argumenta sobre opiniões, experiências, informação e 

conhecimento que recebe em diferentes contextos.  

 Ser autónomo – no trabalho, na interação social, no pensamento e na decisão. Reconhece os seus pontos 

fortes e fracos. Adota estratégias para alcançar os seus objetivos. 

 Ser persistente – no trabalho diário e na prossecução dos seus objetivos. Trabalha com recurso a 

métodos, materiais, ferramentas e equipamentos tecnológicos em atividades experimentais, projetos ou 

trabalhos práticos. 

 Ser democrático – toma consciência dos seus direitos e deveres. Contribui de forma responsável para o 

bem-estar comum. Manifesta interesses e necessidades centrado nos direitos humanos e no respeito 

mútuo. 

 Ser responsável – respeita-se a si e aos outros. Age consciente da obrigação de responder pelas suas 

ações. Mostra respeito pela diversidade humana e cultural. 

 Ser investigador – coloca e analisa questões. Usa estratégias adequadas para encontrar respostas e 

soluções. Pesquisa, organiza e apresenta trabalhos, novos produtos ou experiências e expõe os resultados 

da pesquisa feita. 

 Adotar um estilo de vida saudável – está consciente de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua 

saúde, o seu bem-estar e o ambiente. Tem uma intervenção ativa na sua comunidade em prol do bem 

comum. 

 


