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1.

A avaliação assume um caráter contínuo e sistemático e incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, 

tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Os alunos do 12º ano 

regulam-se, ainda, pelo Decreto-Lei nº 139/2012 e pela Portaria nº 243/2012. 

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, nos termos do Decreto-Lei nº 55/2018 integra o 

processo de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento, assume caráter contínuo e sistemático, 

recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às 

circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informação 

com vista ao ajustamento de processos e estratégias.

2.

Os critérios gerais de avaliação e os critérios específicos, definidos em área disciplinar, de uma disciplina são os 

referenciais comuns no Externato Carvalho Araújo a ter em conta na avaliação, devendo ser respeitados em cada 

momento de avaliação.  

Os critérios têm por base os conteúdos específicos definidos nos respetivos programas, com referência às Aprendizagens 

Essenciais e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória [Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto].

A avaliação subdivide-se em dois grandes domínios: Domínio dos Conhecimentos e Capacidades e Domínio das Atitudes 

e Valores, domínios onde serão incorporadas as áreas de competências-chave do perfil dos alunos. Sendo importante 

haver um quadro de referência comum a todas as áreas disciplinares, determina-se que o Domínio Conhecimentos e 

Capacidades deve ter no ensino secundário um peso entre 80 e 90% e o Domínio Atitudes e Valores entre 10% e 20%.

3.

Tendo em conta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e de acordo com os documentos curriculares 

enuncia-se o seguinte perfil de aprendizagem:

 a) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica e o aprofundamento dos  

 elementos fundamentais de uma cultura humanística, científica, técnica e artística. 

 b) Facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações científicas e culturais e  

 possibilitar o aperfeiçoamento sensibilidade artística.

 c) Estimular a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado assente no estudo, na reflexão  

 crítica, na observação e na experimentação.

 d) Formar, no apreço pelos valores permanentes da sociedade, em geral, e da cultura portuguesa, em  

 particular, jovens interessados e sensibilizados na resolução dos problemas da sua comunidade e do seu país  

 e abertos ao mundo.

 e) Facultar contactos, experiências e visitas de estudo fortalecendo os mecanismos de aproximação entre a  

 escola e a comunidade, desenvolvendo as capacidades inovadoras, criativas e empreendedoras.
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 f) Favorecer a orientação e formação dos jovens, através da preparação científica e humanística, com vista ao  

 prosseguimento do seu percurso académico.

 g) Criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de atitudes de reflexão  

 metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à mudança.
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A classificação atribuída ao aluno, quer no fim de cada período, quer no final do ano letivo, deve refletir não só o 

trabalho desenvolvido desde o início, numa perspetiva de avaliação contínua, mas também traduzir o peso atribuído 

às diferentes componentes consideradas nos critérios de avaliação. Assim, no primeiro período a classificação é o 

resultado arredondado às unidades da média ponderada de todos os elementos de avaliação, no 2º e 3º períodos 

é o resultado arredondado às unidades da média de todos os elementos de avaliação obtidos desde o início do ano 

podendo, justificadamente, a progressão ser valorizada até um valor. 

As classificações atribuídas correspondem a um determinado perfil de aprendizagens, definido em função dos 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes subjacentes às Aprendizagens Essenciais e às áreas de competência do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e têm em conta a ponderação relativa dos domínios das aprendizagens 

essenciais de cada disciplina de acordo com os seguintes níveis de consecução:

Descritores de Desempenho / Perfis de Aprendizagem (escala de 0 a 20 valores)

Muito 

Insuficiente
0 - 4,5

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades 

e atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais de acordo com as áreas de competência e com os valores e atitudes 

do Perfil dos Alunos. Apresenta lacunas que exigem mudanças significativas ao 

nível do trabalho e estrutura dos conhecimentos.

Insuficiente 4,5 - 9,4

Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais de acordo com as áreas de competência e com os valores e atitudes 

do Perfil dos Alunos. Apresenta falhas que obrigam à mudança na estrutura dos 

conhecimentos.

Suficiente 9,5 - 13,4

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais de acordo com as áreas de competência e atitudes e valores do 

Perfil dos Alunos. Apresenta falhas que implicam apoio direto e orientação do 

professor
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Bom 13,5 - 17,4

Desempenho bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens Essenciais de 

acordo com as áreas de competência e atitudes e valores do Perfil dos Alunos. 

Apresenta falha que é capaz de superar com sucesso.

Muito Bom 17,5 - 20

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais de acordo com as áreas de competência e atitudes e valores do 

Perfil dos Alunos. Mostra ter desenvolvido todas as aprendizagens essenciais 

previstas.ou utilização pontual.

5. 

As considerações anteriores, nomeadamente as referentes ao peso das diferentes componentes, podem nalgumas 

disciplinas tendo em conta a sua natureza específica tais como Educação Física e Aplicações Informática B, apresentar 

ponderações diferentes. 

Igualmente, os alunos enquadrados pelo Decreto-Lei nº 54/2018 poderão ter adaptações específicas na aplicação dos 

critérios de avaliação das disciplinas, a constar no respetivo processo.

5.1

A Cidadania e Desenvolvimento no ensino secundário, por não ser uma área disciplinar, não tem avaliação sumativa 

independente. Será registado no certificado do aluno uma menção e os projetos em que participou. Adicionalmente, 

a avaliação deverá fazer recurso aos descritores de desempenho de modo a reverter para a avaliação nas disciplinas 

envolvidas, de acordo com os respetivos critérios.

5.2.

Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC), sendo áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e/ou de articulação 

curricular, desenvolvidas a partir da matriz curricular base, constituem-se como uma opção curricular de trabalho 

interdisciplinar dos professores de uma turma com base numa planificação inscrita nos instrumentos de planeamento 

curricular.   

Os DAC privilegiam o trabalho prático e/ou experimental sendo as aprendizagens mobilizadas para as disciplinas 

de origem. Assim, deverão as turmas de todos os anos abrangidas pela implementação do Decreto-Lei nº 55/2018 

serem envolvidas em, pelo menos, um DAC ao longo do ano letivo. Para as disciplinas implicadas no desenvolvimento 

de um DAC, a avaliação do aluno deve, necessariamente, refletir essas aprendizagens realizadas, no domínio dos 

conhecimentos e capacidades, quer no domínio das atitudes e valores.
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6. 

Legislação

- Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho: Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios 

orientadores da avaliação das aprendizagens (no ano letivo 2019/20 aplica-se ao 5º, 6º, 7º, 8º, 10 e 11º anos).

- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho: Estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão.

- Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho: Homologa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

- Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho: Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e 

secundário (no ano letivo 2019/20 aplica-se ao 9º e 12º anos).

- Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto: Regulamenta os cursos científico-humanísticos, a que se refere a alínea a) do 

n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (no ano letivo 2019/20 aplica-se ao 10º e 11º anos).

- Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto: Homologa as aprendizagens essenciais.

- Portaria 243/2012, de 10 de agosto: Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-

humanísticos (no ano letivo 2019/20 aplica-se ao 12º ano).

7.

Os critérios de avaliação específicos de cada disciplina remetem para as respetivas planificações anuais e têm em conta 

as aprendizagens essenciais e respetivos descritores de desempenho constantes das mesmas.

Nota Final:

No início de cada período letivo o respetivo docente marca os testes de avaliação, a data de apresentação dos relatórios, 

dos trabalhos e nas línguas da prova oral obrigatória, conforme definido nos critérios específicos de cada disciplina.

Caso não o aluno não compareça no dia marcado, quer para a prestação da prova oral quer para a apresentação de 

relatórios e trabalhos, a respetiva prova realizar-se-á numa nova data a marcar, sendo que a classificação máxima 

a atribuir será de dezassete e não de vinte valores, exceto se a falta tiver sido justificada por declaração médica 

ou nojo. Se o aluno não comparecer na data remarcada, a classificação será de zero valores na prova oral ou 

apresentação de trabalhos e relatórios.

No terceiro período, no 10º ano e 11º ano, observam-se as condições de transição e de aprovação previstas na da 

Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto. No 12º ano aplica-se a Portaria nº 243/2012.


