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Avaliação diagnóstica 

Pode ocorrer em qualquer momento do ano lectivo em articulação com a 

avaliação formativa. Contribui para adequar o projecto curricular de turma, 
facilitando a integração escolar do aluno. 

Saiba mais: 

 Ponto 18 − Anexo ao Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de 

Fevereiro [PDF] 

Avaliação formativa 

É a principal modalidade de avaliação do ensino básico. De carácter contínuo e 
sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação. 

Permite aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação obter 

informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e das competências, 
com o objectivo de melhorar os processos de trabalho. 

É da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em 
colaboração com os outros docentes, e ainda, sempre que necessário, com os 
serviços especializados de apoio educativo e os encarregados de educação. 

A partir dos dados recolhidos pela avaliação formativa podem ser mobilizados 

os recursos educativos existentes na escola ou no agrupamento, de forma a 
desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

Saiba mais: 

 Pontos 19, 20, 21, 22, 23 e 52 − Anexo ao Despacho Normativo n.º 

6/2010, de 19 de Fevereiro [PDF] 

Aaliação sumativa interna 

Consiste na formulação de uma apreciação globalizante sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens e das competências dos alunos, definidas 

para cada disciplina e área curricular. 

Avaliação sumativa no 1.º ciclo 

Objectivos 

– Informar os alunos e os encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e das competências definidas 
para cada área curricular e não curricular; 
– Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

http://legislacao.min-edu.pt/np4?newsId=4633&fileName=despacho_normativo_6_2010.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4?newsId=4633&fileName=despacho_normativo_6_2010.pdf


Quando No final de cada período lectivo. 

Intervenientes 
Professor titular de turma, em articulação com o conselho de 
docentes. 

Como se 
expressa 

De forma descritiva, em todas as áreas curriculares. 

Efeitos 

Implica uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do 
aluno. 

No 1.º ano, não há lugar a retenção, excepto se tiver sido 
ultrapassado o limite de faltas e caso se verifique o incumprimento 
do Plano Individual de Trabalho. 

Um aluno retido nos 2.º ou 3.º anos deverá integrar, 
preferencialmente, a turma a que já pertencia, até à conclusão do 
1.º ciclo, salvo decisão em contrário do órgão competente. Nesta 

situação, se o aluno desenvolver as competências necessárias, até 
ao final do 1.º ciclo, poderá transitar para o 2.º ciclo.  

Saiba mais: 

 Pontos 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 64 e 65 − 
Anexo ao Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de Fevereiro [PDF] 

 Artigo 22.º da Lei n.º 39/2010, de 2 de Setembro [PDF] 

Provas de aferição (4.º ano de escolaridade) 

Da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação, as provas 
de aferição são aplicadas, anualmente, nas áreas curriculares de Língua 

Portuguesa e de Matemática a todos os alunos do 4.º ano que frequentam o 
ensino público ou particular e cooperativo. 

Têm por objectivo: 

 Recolher dados relevantes sobre os níveis de desempenho dos alunos 

quanto às aprendizagens e competências desenvolvidas; 
 Constituir-se como instrumento de diagnóstico colocado à disposição das 

escolas e dos professores, visando uma reflexão sobre a adequação das 

práticas lectivas e o seu eventual ajustamento para a melhoria dos 
resultados escolares.   

Embora sejam classificadas anonimamente, as provas têm de conter, 
obrigatoriamente, a identificação dos alunos. Depois de classificadas, são 
devolvidas às escolas para que os resultados sejam divulgados através da 

afixação dos mesmos. 

Saiba mais: 

 Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro [PDF] 
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