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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

         ENQUADRAMENTO LEGAL: 
 

 

Finalidades da avaliação (Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril - Artigo 23º) 

1) Constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos 

alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas.  

2) A avaliação tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica. 

3) As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no âmbito da 

avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, 

quer no âmbito da avaliação externa, da responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da 

Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes propósitos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria da 

qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;  

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

c) Certificar aprendizagens. 
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Avaliação das aprendizagens (Artigos 24.º e 25.º) 
1. A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão 

pedagógica da escola, compreende as seguintes modalidades de avaliação:  

 

a) Diagnóstica - facilita a integração escolar dos alunos, sustenta a definição de estratégias de ensino e 

apoia a orientação escolar e vocacional. A avaliação diagnóstica realiza-se sempre que seja 

considerado oportuno, sendo essencial para fundamentar a definição de planos didáticos, de 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de 

facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

 
b) Formativa - gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a 

desenvolver e recorre a dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos. A avaliação 

formativa assume caráter contínuo e sistemático, devendo recorrer a uma variedade de instrumentos 

de recolha de informação adequados à diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em que 

ocorrem, permitindo aos professores, aos alunos, aos encarregados de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. É a principal modalidade de 

avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, 

devendo fundamentar o apoio às aprendizagens, nomeadamente à autorregulação dos percursos dos 

alunos em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos encarregados de educação. 

 
c) Sumativa - A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo e dá origem, no final do ano 

letivo, a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo 

dos alunos. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.  

 
      A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo, progredindo 

para o ciclo imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens definidas para cada ciclo de 
ensino. 
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Competências gerais do 3º Ciclo 

 
À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de: 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para 

se expressar; 

(3) Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 

apropriação de informação; 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objetivos visados; 

(6) Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

(8) Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

(9) Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns; 

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

 

 


