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Critérios de Avaliação – AL 2020 - 2021 
 
A avaliação terá em consideração as várias dimensões que estruturam a aprendizagem, os diferentes estilos de 
aprendizagem, as múltiplas capacidades a desenvolver que o currículo consagra e a natureza das diferentes áreas 
do conhecimento. Fará parte do processo de aprendizagem. 

 

DIVERSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Utilizaremos variedade nos processos de recolha de informação acerca do que os alunos sabem e são capazes de 
fazer como provas escritas, orais ou práticas, relatórios, questionários, pesquisas, trabalhos individuais ou de 
grupo, questões de aula, jogos, e a simples observação do desempenho do aluno na aula, em qualquer um dos 
regimes de ensino. Será dada especial relevância ao trabalho autónomo onde podem ser recolhidas informações 
sobre a responsabilidade e o empenho dos alunos além do conhecimento curricular que adquire. 
 
TRANSPARÊNCIA DE PROCESSOS 

A transparência do processo de avaliação é vital. Assim: 
a) As instruções para as tarefas de avaliação serão claras e compreensíveis para os alunos; 
b) Qualquer tipo de avaliação, diagnóstica, formativa ou sumativa terá a indicação do seu valor total, por 

questão, ou por rubrica e dará sempre o feedback ao aluno; 
c) Todos os registos de avaliação serão feitos na Classroom ou INOVAR; 
d) A autoavaliação e, se possível, a heteroavaliação, serão feitas em cada período, em momentos a acordar 

entre professor e alunos. 
 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 
a) Avaliação diagnóstica: será utilizada para o despiste de situações problemáticas e será feita em cada 

momento que o professor considere oportuno.  
b) Avaliação formativa ou ApA (avaliação para as aprendizagens) será a avaliação dominante, durante todo o 

ano, em qualquer regime de ensino. Esta avaliação pode ter qualquer formato desde que permita o 
feedback imediato ao aluno. 

c) Avaliação sumativa ou AdA (avaliação das aprendizagens): tem a finalidade de certificar e classificar o 
desempenho dos alunos e as competências adquiridas. Será feita em qualquer formato, em qualquer regime 
de ensino, com a periodicidade que o professor entender.  

 
O aluno saberá sempre os conteúdos ou as atitudes que estão a ser testados e o valor do seu desempenho. 
Independentemente dos processos de recolha de informação, em sala de aula presencial, na classroom, ou através 
do trabalho autónomo, o valor atribuído ao conhecimento curricular ou às capacidades e atitudes, será igual a 
100% e, no final do período, considera-se a média do desempenho do aluno que se traduz nos valores da tabela: 

 
 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e Capacidades - 100%  

a) Avaliação curricular = 100% só testa conhecimentos e competências da Disciplina. 
b) Avaliação das atitudes = 100% avalia as Atitudes como a capacidade de participação, de comunicação oral 

e escrita, de utilização das TIC e espírito de interajuda, de colaboração, de inovação, a responsabilidade ou 
qualquer dimensão que permita ao aluno adquirir competências para a vida. 

0-49 50-69 70-89 90-100 
2 3 4 5 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 


