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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Este documento tem como base a legislação em vi
vigor
gor para o ensino profissional:
- Decreto-Lei
Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto
Decreto-Lei n.º 91/2013
91/2
de 10 julho, pelo
decreto lei 176/2014 de 12 dezembro e pelo decreto de lei 17/2016, de 4 de abril;
- Decreto-lei n.º 54/20188 de 6 de julho;
- Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;
- Decreto -Lei n.º 235-A//2018, de 23 agosto.
“A avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso
escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas. A avaliação tem por objetivo central
a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica.” (nº1 e 2 do art.23.º - Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua atual redação).

Modalidades de Avaliação
A legislação em vigor estabelece os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens do
Ensino Básico e do Ensino Secundário e compreende, de acordo com a finalidade que preside, à
recolha de informação das seguintes Modalidades:
- Formativa (inclui a avaliação diagnóstica
diagnóstica);
- Sumativa.

Avaliação Formativa
“A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.”
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“(…) fundamenta a definição 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.,.” (nº 1 e 2 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

Avaliação Sumativa
“A avaliação sumativa traduz -se
se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.”(nº3 do art.24º do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho).

“Nos cursos profissionais, a avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a aprovação em cada disciplina, módulo ou UFCD, a progressão, ou a reorientação do percurso educativo
dos alunos, e a conclusão do nível de educação e qualificação profissional correspondente, ocorrendo no final de cada módulo ou UFCD.
UFCD.”(nº 4 do art.27º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho).
A avaliação sumativa realiza-se também no final da Formação em Contexto de Trabalho e da Prova
de Aptidão Profissional. No âmbito da avaliação modular, só é inscrita na pauta final quando o aluno atinge no mínimo 10 valores.

Critérios Gerais de Avaliação
1. Os critérios de avaliação da Escola são definidos no Conselho Pedagógico, e aprovados pela
Direção Pedagógica, a partir de propostas das equipas pedagógicas por componente do currículo de
cada curso e revistos anualmente.
2. Em cada disciplina/módulo/UFCD
UFCD serão definidos, com base nos critérios gerais, os critérios
específicos de acordo com os document
documentos previstos no nº1 do Despacho nº6605-A/2021
nº6605
de 6 de
julho (O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, As Aprendizagens Essenciais, A
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os Perfis/Referenciais de Competência).

GERAL.004.rv00

Página 6 de 14

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
Ano letivo 2021-2022

O processo de avaliação final de cada módulo terá em conta o domínio do Saber/Saber fazer (domínio cognitivo e procedimental) e o domínio do Saber ser/Saber estar/ Saber viverem conjunto
(domínio das atitudes e valores), refletindo sempre a progressão do aluno, em relação ao seu nível
inicial.
O domínio do Saber/Saber fazer (domínio cognitivo e procedimental) avalia o grau de conhecimento dos conteúdos de carácter disc
disciplinar, bem como a e os utilizar em diferentes contextos, sendo
atribuída a ponderação de 80% nas componentes de formação sociocultural, científica e técnica e na
Prova de Aptidão Profissional (PAP) e de 70% na Formação em Contexto de Trabalho (FCT).
O domínio do Saber ser/Saber estar/Saber viver em conjunto (domínio das atitudes e valores) avalia
as atitudes e comportamentos dos alunos, em articulação com os valores apontados no Projeto Educativo, sendo atribuída a ponderação de 20%. nas componentes de formação sociocultural, científica
e técnica e da Prova de Aptidão Profissional (PAP) e de 30% na Formação em
e Contexto de Trabalho (FCT).
Estes contemplam os “quatro pilares da educação” essenciais para o séc. XXI, segundo a UNESCO
(2003), visando igualmente, a avaliação das áreas de competências identificadas no PASEO (2017)
O processo de avaliação final de cada módulo/UFCD deve operacionalizar--se de acordo com os
domínios de aprendizagem e a respetiva ponderação, os critérios específicos de avaliação para cada
disciplina/UFCD e os respetivos critérios gerais de avaliação. (Tabela 1).
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Tabela 1
Critérios Gerais de Avaliação
Componente de Formação: Sociocultural, Científica e Tecnológica
ecnológica

ÁREAS DE COMPETÊNCIA
(PASEO)

DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

INTRUMENTOS

Testes

Saber Ser /
Ser Estar /
Saber Viver
em conjunto

Atitudes e Valores

(1)

Saber /
Saber Fazer

Cognitivo e Procedimental

Trabalhos de grupo e/ ou
A - Linguagens e textos;

individuais/ de pares

B - Informação e comunicação;

Apresentações orais

C - Raciocínio e resolução de pro-

Fichas de trabalho

blemas;

80%

Atividade de aula

D - Pensamento crítico e pensamen-

Trabalhos de casa

to criativo;

Relatórios de atividades e

E - Relacionamento interpessoal;

projetos
rojetos

F - Desenvolvimento pessoal e

Projetos integradores

autonomia;

Debates

G - Bem-estar,
estar, saúde e ambiente;

Portefólio

H - Sensibilidade estética e artísti-

Estudo de Caso

ca;

Participação
articipação oral nas aulas

I - Saber científico, técnico e tecno-

online
ne *

20%

lógico;
J - Consciência e domínio do corpo.

Cumprimento das tarefas
/trabalho autónomo *
Grelhas de registo de
observação
Observação direta

(1) Valores: a - Responsabilidade e integridade; b - Excelência e exigência; c- Curiosidade, reflexão e
inovação; d - Cidadania e participação; e – Liberdade/Autonomia
* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância
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Tabela 2
Critérios Gerais de Avaliação
Componente de Formação em Contexto de Trabalho (FCT)

ÁREAS DE COMPETÊNCIA
(PASEO)

Saber /
Saber Fazer

Cognitivo e Procedimental

DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

INTRUMENTOS

A - Linguagens e textos;
B - Informação e comunicação;

Grelha de avaliação do

C - Raciocínio e resolução de problemas;
D - Pensamento crítico e pensamen-

Monitor de FCT (55%)

70%

to criativo;

Grelha de autoavaliação do

E - Relacionamento interpessoal;

aluno (5%)

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia;

Saber Ser /
Ser Estar /
Saber Viver
em conjunto

Atitudes e Valores

(1)

G - Bem-estar,
estar, saúde e ambiente;

Ficha de avaliação do Pro-

H - Sensibilidade estética e artísti-

fessor Orientador (40%):

ca;

Relatórios intercalares;

I - Saber científico, técnico e tecno-

30%

lógico;

Relatório final;
Grelha de observação

J - Consciência e domínio do corpo.

(1) Valores: a - Responsabilidade e integridade; b - Excelência e exigência; c- Curiosidade, reflexão e
inovação; d - Cidadania e participação; e – Liberdade/Autonomia
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Tabela 3
Critérios Gerais de Avaliação
Prova de Aptidão Profissional (PAP)

ÁREAS DE COMPETÊNCIA
(PASEO)

Saber Ser /
Ser Estar /
Saber Viver
em conjunto

Atitudes e Valores( 1 )

Saber /
Saber Fazer

Cognitivo e Procedimental

DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

INTRUMENTOS

Pré Projeto

A - Linguagens e textos;
B - Informação e comunicação;

Relatórios intercalares (3)

C - Raciocínio e resolução de problemas;
D - Pensamento crítico e pensamen-

80%

Relatório final

to criativo;
E - Relacionamento interpessoal;

Grelhas de avaliação do

F - Desenvolvimento pessoal e

processo:

autonomia;

Autoavaliação do formando

G - Bem-estar,
estar, saúde e ambiente;

(4)

H - Sensibilidade estética e artísti-

Avaliaçã pelo Professor
Avaliação

ca;

Orientador (4)

I - Saber científico, técnico e tecno-

20%

lógico;

Apresentação ao júri

J - Consciência e domínio do corpo.
Observação

(1)

Valores: a - Responsabilidade e integridade; b - Excelência e exigência; c- Curiosidade, reflexão e
inovação; d - Cidadania e participação; e – Liberdade/Autonomia
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Recuperação de Aprendizagens
Quando os alunos não cumprem os objetivos de aprendizagem e/ou têm falta de assiduidade, o professor da disciplina/módulo/UFCD
/módulo/UFCD deve definir um plano de recuperação para o aluno realizar no
sentido de recuperar as aprendizagens e/ou horas em falta.
Quando nas reuniões de avaliação o Conselho de Turma verificar que, após as datas definidas para
cumprimento do Plano de Recuperação este ainda não regularizou a sua situação,
situação deve reestruturarse o referido plano, aplicando estratégias que possam proporcionar outras oportunidades de aprendizagem.

Disposições Finais
Estas orientações serão cumpridas por todos os cursos. Os casos omissos serão objeto de resolução
por parte da Direção Pedagógica..
No caso de publicação de legislação que contrarie o disposto nestes critérios gerais de avaliação, os
mesmos deverão ser revistos em qualquer momento do ano letivo.
Os critérios gerais de avaliação bem como os critérios específicos das disciplinas/módulos/UFCD(s)
disciplinas
estarão disponíveis na página da escola. O documento presente não dispensa a leitura dos normativos em vigor.
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Documentos a consultar
 Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo decreto-lei n.º 91/2013, de 10 julho,
pelo decreto-lei n.º 176/2014
176/2014, de 12 dezembro e pelo decreto de lei n.º 17/2016, de 4 de
abril;
 Decreto-lei n.º 54/2028, de 6 de julho;
 Decreto -lei n.º 55/2018, de 6 de julho;
 Decreto -lei n.º 235-A//2018,
A//2018, de 23 agosto;
 Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/pe
rfil_dos_alunos.pdf;
 Flexibilidade Curricular:
http://cfaecoimbrainterior.esarganil.pt/Apresentacao_AFCD_FlexibilidadeCurricular_set_ou
t_2018.pdf;
 Aprendizagens Essenciais:
ssenciais: https://anqep.gov.pt/np4/476.html.
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Anexos
Anexo I – Impresso de critérios específicos de avaliação
Anexo II – Lista de disciplinas por componentes de formação
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Anexo I – Impresso de critérios específicos de avaliação
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
Ciclo de Formação xxxx-xxxx
Ano letivo xxxx-xxxx

Disciplina / módulo / UFCD :
FCT
PAP
Áreas de Competência
(PASEO)

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Ponderação

Instrumentos de Avaliação

Atitudes e Va(1)
lores

Cognitivo
e Procedimental

Domínios

TOTAL
(1)

Valores: a - Responsabilidade e integridade; b - Excelência e exigência; c- Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e – Liberdade/Autonomia
Áreas de Competência
(PASEO)

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.

Professores:
_______________________________________
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Anexo II – Lista de disciplinas por componentes de formação
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Cursos Profissionais

Componentes
de
Formação

Disciplina
Disciplinas

Animador Sociocultural

Português
Inglês
Francês
Área de Integração
Educação Física
Tecnologias da Comunicação e Informação
Biologia
Direito
Economia
Física e Química
Matemática
Psicologia
Sociologia
Geografia
História e Cultura das Artes
Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico Auxiliar de Saúde

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico de Design de Comunicação
Gráfica

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico de Gestão

Todos os Módulos das Disciplinas de:
Gestão; Contabilidade e Fiscalidade; Direito
das Organizações; Calculo Financeiro e
Estatística Aplicada

Técnico de Informática - Sistemas

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Todos

Todos

Técnico de Multimédia

Sociocultural

Cientifica

Tecnológica

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico de Serviços
Jurídicos

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico de Termalismo

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico de Segurança no Trabalho

Todas as UFCD da Formação Tecnológica

Técnico de Turismo

Todas as UFCD das disciplinas de: Comunicar em Francês; Turismo-Informação
Turismo
e Animação turística (TIAT); Técnicas de Comunicação
em
Acolhimento
Turístico
(TCAT);Operações Técnicas em Empresas
Turísticas ( OTET).
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