EXTERNATO SANTA JOANA
Ano letivo 2016/2017
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
1.º, 2.º E 3.º CICLOS

A avaliação dos alunos baseia-se nos domínios do Saber/Saber Fazer e do Saber Ser/Saber Estar. A
avaliação deve incidir sobre os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas e, ainda, sobre
as atitudes e valores demonstrados.

Domínios e instrumentos de avaliação

Ponderação

O domínio do Saber/Saber Fazer reflete os resultados obtidos pelo aluno a
partir de instrumentos, tais como:
 Fichas de avaliação;
 Comunicações (orais, escritas, gráficas, plástica e dramática);
 Trabalhos de diversas tipologias (grupo e individual);
 Trabalho experimental;
 Desempenho psicomotor.
Cada departamento curricular/grupo disciplinar/ciclo definirá, de acordo com a
sua especificidade, os subparâmetros e a respetiva ponderação. A correção da
língua portuguesa é considerada pelas diversas disciplinas (transversalidade do
Português).
O domínio do Saber Ser/Saber Estar reflete os resultados obtidos pelo aluno a
partir da observação dos seus comportamentos e atitudes nos seguintes
parâmetros:
 Cumprimento das regras de conduta (constantes do Projeto Educativo,
Regulamente Interno e Estatuto do Aluno e Ética Escolar);
 Empenho (autonomia, cooperação, organização);
 Relacionamento interpessoal.

Máximo 50%

Mínimo 20%

70%

30%
15%
7%
8%

Critérios de Classificação
No ensino básico a avaliação assenta no perfil de competências gerais/ capacidades desenvolvidas e
no grau de desempenho face às metas de aprendizagem definidas no currículo nacional do ensino
básico.
1. As fichas de avaliação e os demais instrumentos de avaliação devem conter a classificação
qualitativa atribuída, tendo como referência a seguinte tabela de equiparação:
Nível
Avaliação Quantitativa
Avaliação Qualitativa
(4.º ano, 2.º e 3.º ciclos)

0% - 19%
20% - 44%
45% - 49%
50% - 54%
55% - 69%
70% - 74%
75% - 89%
90% - 100%

Fraco
Não Satisfaz
Não Satisfaz Mais
Satisfaz Pouco
Satisfaz
Satisfaz Mais
Satisfaz Bem
Satisfaz Muito Bem

1
2
2
3
3
4
4
5
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2. A avaliação sumativa das disciplinas de Português e Matemática no 4.º ano e nos 2.º e 3.º ciclos, no
final do período, expressa-se numa escala de 1 a 5. Nos 1.º, 2.º e 3.º anos e no 4.º ano nas
restantes áreas a avaliação expressa-se de forma descritiva e qualitativa.

Critérios de Classificação por período
Em cada período, a classificação a considerar no domínio do Saber/Saber Fazer é a que resulta das
classificações obtidas pelo aluno neste domínio desde o início do ano letivo.
A classificação a considerar no domínio do Saber Ser/Saber Estar é a que resulta das classificações
obtidas pelo aluno neste domínio desde o início do ano letivo.
Na avaliação final de ano, a classificação atribuída resulta da ponderação dos domínios Saber/Saber Fazer
e Saber Ser/Saber Estar obtidas pelo aluno cumulativamente desde o início do ano letivo.

Critérios de Classificação de Educação para a Cidadania (2.º Ciclo)
A Educação para a Cidadania é uma oferta complementar que contempla duas componentes: a
componente presencial e a componente transversal. Na componente presencial avalia-se o desempenho
nas sessões, nomeadamente, o espírito crítico e a responsabilidade. Na componente transversal avaliam-se
três itens, a saber: número de ocorrências (recados de comportamento na caderneta, e ocorrências
registadas em modelo próprio); envolvimento nas atividades da escola (nas quais se incluem os projetos de
complemento curricular); relacionamento com a comunidade educativa.
No final de período é atribuída uma menção qualitativa resultante da prestação do aluno nesse período, de
acordo com a seguinte escala: Satisfaz Bem (SB), Satisfaz (S) e Não Satisfaz (NS).
Componente Presencial
(15%)

Componente Transversal
(85%)
Ocorrências (45%)

Espírito crítico e
responsabilidade

Recados de
comportamento
na caderneta

Ocorrências em
modelo próprio

Envolvimento nas
atividades da escola
(20%)

Relacionamento com a
comunidade educativa
(20%)
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