ANO LETIVO 2019/2020

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

I – PRINCÍPIOS GERAIS

a) A avaliação é assumida pela Artâmega como estando essencialmente ao serviço da promoção
da qualidade das aprendizagens dos alunos;
b) A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas pelo Currículo Nacional
em vigor, bem como pelo Projeto Curricular de Escola;
c) Nas suas diferentes modalidades, a avaliação é um instrumento integrante e regulador do
processo de ensino e de aprendizagem, orientador do percurso escolar dos alunos e
certificador das aprendizagens;
d) A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação adotada pela Artâmega,
assumindo caráter contínuo e sistemático, visando estimular o sucesso educativo,
contemplando os vários ritmos de aprendizagem e valorizando a evolução de cada aluno;
e) No âmbito da avaliação formativa, serão valorizados, não só os produtos da aprendizagem,
mas igualmente os processos que lhe são inerentes, tendo como referência as orientações do
Projeto Curricular, especialmente as competências gerais nele definidas;
f)

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o
desenvolvimento das aprendizagens e competências do aluno, para cada disciplina, tendo
lugar em cada período letivo, ano letivo e, principalmente, no final de cada ciclo de ensino;

g) A avaliação é da responsabilidade do professor. São, ainda, responsáveis pela avaliação os
órgãos de gestão da escola e da administração educativa;
h) Intervêm no processo de avaliação: o professor, o aluno, os órgãos de gestão, o encarregado
de educação e a administração educativa;
i)

Os alunos e respetivos encarregados de educação conhecerão, previamente, os critérios bem
como os procedimentos de avaliação referentes a todas as disciplinas e áreas curriculares.
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II – CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO PARA TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A qualidade das aprendizagens e o grau de desenvolvimento das competências gerais e
específicas;
O interesse demonstrado pela aprendizagem e pelo saber;
O espírito de iniciativa, a criatividade e o sentido crítico;
O grau de autonomia na aprendizagem, nomeadamente no domínio dos métodos e hábitos
de trabalho e de estudo;
A qualidade evidenciada na aplicação das aprendizagens realizadas e das competências
desenvolvidas, nomeadamente no contexto de apresentações públicas;
A evolução evidenciada do sentido estético e artístico.
O cumprimento das tarefas propostas e o empenho demonstrado na sua realização;
A participação oportuna e adequada nas diferentes situações de aprendizagem;
A capacidade de resolução de problemas, adotando as estratégias adequadas;
A correta utilização da língua portuguesa, ao nível da expressão oral e escrita, em diferentes
contextos de comunicação;
O domínio e a correta utilização do vocabulário específico da sua área de formação;
A utilização das tecnologias de informação e comunicação e a sua aplicação progressiva em
situações de aprendizagem;
O cumprimento das normas decorrentes do Regulamento Interno;
A apresentação nas diferentes atividades escolares com o material requerido e devidamente
organizado;
A pontualidade e a assiduidade nas diferentes atividades da escola.

III – PROCEDIMENTOS / INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Sem prejuízo da utilização de outros processos e instrumentos específicos na recolha de
dados para avaliação, de acordo com a especificidade das diferentes disciplinas, serão utilizados
os seguintes meios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observação direta de atitudes e comportamentos;
Questionamento oral;
Listas de verificação diversas;
Trabalhos individuais e trabalhos de grupo;
Trabalhos realizados em casa;
Portefólios;
Desenvolvimento de projetos;
Apresentação de temas e trabalhos;
Situações performativas individuais ou de grupo;
Fichas de trabalho;
Fichas de autoavaliação;
Fichas de diagnóstico;
Testes de avaliação;
Relatórios;
Análise dos cadernos diários e de outros suportes da aprendizagem;
Outros definidos em Departamento e ratificados pelo Conselho Pedagógico.
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IV – ENSINO BÁSICO

1. LEGISLAÇÃO
Nos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, a avaliação é realizada respeitando a legislação em
vigor:
• Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;
• 3º, 4º e 9º anos:
o Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho;
o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 06 de dezembro;
o Despacho Normativo 13/2014, de 15 de setembro, que materializa os princípios
enunciados no Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho.
• 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 8º anos:
o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;
o Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.
2. AVALIAÇÃO FORMATIVA
A avaliação formativa e sumativa tem um carácter contínuo e deve ser concretizada através
do recurso a instrumentos de recolha de informação diferenciados e adequados às
aprendizagens e contextos em que ocorrem. A avaliação deverá incidir sobre os
conhecimentos/capacidades adquiridas pelos alunos, tendo em conta os objetivos gerais e
específicos de cada disciplina, bem como o domínio das atitudes e valores.
Na avaliação formativa deve-se avaliar as seguintes áreas:
a) Conhecimentos / Competências (avaliação contínua e periódica)
b) Atitudes e Valores
2.1. CONHECIMENTOS / COMPETÊNCIAS:
2.1.1. Disciplina de Instrumento:
Domínio Técnico do Instrumento / Produção Sonora
No domínio técnico há que ter conta os seguintes critérios gerais:
a) Postura corporal;
b) Rigor rítmico;
c) Rigor na articulação;
d) Independência no movimento / Coordenação motora;
e) Correção da leitura;
f) Dedilhação / Digitação;
g) Clareza da execução / Afinação;
h) Respiração;
i) Projeção e qualidade sonora / Ressonância
j) Vibrato.
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Domínio Interpretativo / Artístico
No domínio Interpretativo, devem ser avaliados os seguintes critérios gerais:
a) Compreensão formal e estilística;
b) Coerência musical;
c) Articulação;
d) Fraseado;
e) Qualidade sonora;
f) Personalidade artística;
g) Ornamentação (música antiga);
h) Presença / Atitude em palco;
i) Concentração;
j) Execução de memória.
2.1.2. Disciplina de Formação Musical
Domínio Rítmico
Domínio Melódico
Domínio do Solfejo
Domínio da Teoria Musical
2.1.3. Disciplinas das Classes de Conjunto
Domínio dos conhecimentos / competências
Domínio das atitudes e valores
2.2. ATITUDES E VALORES
A avaliação neste domínio deverá ter em conta os parâmetros elencados no quadro
seguinte:
PARTICIPAÇÃO

RESPONSABILIDADE

COOPERAÇÃO
RESPEITO

AUTONOMIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Executa as tarefas propostas
Intervém oportunamente na aula
Colabora ativamente nas atividades propostas
Traz o material necessário
Cumpre as tarefas que lhe são atribuídas
Cumpre os prazos estabelecidos
Ej assíduo e pontual
Faz uma autoavaliação consciente
Partilha informações e/ou conhecimentos
Age de modo a não perturbar o funcionamento da aula
Aguarda a sua vez para intervir
Ouve as intervenções dos outros
Revela iniciativa na realização dos trabalhos
Emite opiniões pertinentes para o decorrer da aula
Levanta questões pertinentes para o decorrer da aula
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3. AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA
A avaliação sumativa interna destina-se a informar o aluno e o seu encarregado de
educação sobre o desenvolvimento da aprendizagem definida para cada área disciplinar ou
disciplina e tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno, tendo como objetivo a
classificação e a certificação.
Esta avaliação realiza-se no final de cada período letivo, em Conselho de Turma, e resulta
das informações recolhidas através dos instrumentos de avaliação já elencados.
Na Iniciação/1º Ciclo do Ensino Básico a avaliação sumativa expressa-se numa menção
qualitativa (Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom); no caso dos 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico, a avaliação materializa-se numa escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina. Em todos
os casos, a avaliação é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno
em cada componente de currículo.
A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou
reorientação do percurso educativo do aluno.
A avaliação do 2º Grau (6º Ano) e 5º Grau (9º Ano) inclui a realização de Provas Globais de
carácter obrigatório nas disciplinas de instrumento, cuja ponderação no cálculo da classificação
final da disciplina é de 30%. Pode ainda haver lugar à realização de Provas de Equivalência à
Frequência, em anos terminais de cada ciclo do ensino básico, com vista a uma certificação de
conclusão de ciclo, para alunos autopropostos. Em ambos os casos, estas provas deverão
realizar-se dentro do calendário escolar.
A Prova Global de 5º Grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário.
4. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do
aluno, expressa através de menções, respetivamente, Transitou ou Não transitou no final de
cada ano e de Aprovado ou Não Aprovado no final de cada ciclo.
5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Para que haja uniformidade nas classificações entre todas as disciplinas deverá ser seguido o
seguinte quadro relativo aos níveis e respetivas menções qualitativas:
PERCENTAGEM
0% - 19%
20% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% - 100%

NÍVEL
1
2
3
4
5

MENÇÃO QUALITATIVA
Muito Insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom
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Nível 1
O aluno:
• Não apresenta evolução teórico-prática até à data da classificação.
• Não é capaz de usar vocabulário específico da disciplina.
• Revela grande falta de interesse pela disciplina, tendo uma atitude de oposição sistemática
e destrutiva.
• Não participa ativamente nas tarefas propostas.
• Não responde, nem mesmo quando lhe é expressamente solicitado.
• Não respeita a opinião dos colegas.
• Apresenta o caderno diário desorganizado.
• Obtém Muito Insuficiente na classificação das fichas de avaliação e nos outros momentos de
avaliação formal.
Nível 2
O aluno:
• Apresenta alguma evolução teórico-prática, não tendo conseguido, porém, atingir os
objetivos mínimos pré-estabelecidos.
• Identifica o vocabulário específico da disciplina, mas nem sempre o utiliza com rigor.
• Não respeita as indicações do professor, quanto ao método de estudo em casa.
• Apresenta o caderno diário desorganizado.
• Revela falta de interesse pela disciplina.
• Manifesta um comportamento intencionalmente inadequado, de forma a destabilizar o
funcionamento normal das atividades escolares.
• Obtém Insuficiente na classificação das fichas de avaliação e nos outros momentos de
avaliação formal.
Nível 3
O aluno:
• Apresenta razoável evolução teórico-prática, tendo conseguido atingir os objetivos
mínimos pré-estabelecidos.
• Participa na aula, mas só quando solicitado.
• Identifica o vocabulário específico da disciplina e usa-o com rigor na maior parte das
situações.
• Respeita as indicações do professor, quanto ao método de estudo em casa.
• Apresenta o caderno diário organizado.
• Revela interesse pela disciplina, mas é pouco participativo.
• Obtém Suficiente na classificação das fichas de avaliação e nos outros momentos de
avaliação formal.
Nível 4
O aluno:
• Demonstra uma nítida evolução teórico-prática, tendo conseguido atingir os objetivos préestabelecidos.
• Relaciona os conhecimentos adquiridos e aplica-os a situações novas.
Critérios Gerais de Avaliação
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•
•
•
•
•

Participa na aula espontaneamente e de forma organizada.
Revela hábitos de trabalho e respeita as indicações do professor, quanto ao método de
estudo em casa.
Manifesta sentido crítico e é capaz de partilhar as suas ideias e opiniões.
Empenha-se com entusiasmo na realização das tarefas propostas.
Obtém Bom na classificação das fichas de avaliação e nos outros momentos de avaliação
formal.

Nível 5
O aluno:
• Demonstra ter atingido plenamente os objetivos propostos, tanto a nível teórico como
prático.
• Relaciona os conhecimentos adquiridos e aplica-os a situações novas.
• Participa na aula sistematicamente e de forma organizada.
• Revela hábitos de trabalho e respeita as indicações do professor, quanto ao método de
estudo em casa.
• Manifesta sentido de responsabilidade e capacidade crítica perante factos e situações.
• Revela grande empenho e entusiasmo na realização das tarefas propostas.
• Obtém Muito Bom na classificação das fichas de avaliação e nos outros momentos de
avaliação formal.
6. QUADRO RESUMO DOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO E
RESPETIVAS PONDERAÇÕES:
6.1. Disciplinas de Instrumento:

AVALIAÇÃO
PERIÓDICA

PONDERAÇÃO – GRAUS / ANOS
Iniciação

2º Ciclo

3º Ciclo

Domínio Técnico do
Instrumento /
Produção Sonora

35%

35%

30%

Domínio
Interpretativo /
Artístico

35%

20%

25%

Atitudes e Valores

30%

15%

15%

Provas de Fim de Período

---

30%

30%

Conhecimentos /
Competências

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO FINAL

100%
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6.2. Disciplina de Formação Musical:

AVALIAÇÃO
PERIÓDICA

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

DOMÍNIOS DA
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO – ANOS
Iniciação

2º e 3º Ciclos

Conhecimentos /
Competências

70%

45%

Atitudes e Valores

30%

15%

Provas de Fim de
Período

---

40%

100%

100%

AVALIAÇÃO FINAL

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

6.3. Disciplinas das Classes de Conjunto:
DOMÍNIOS DA
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO – ANOS
Iniciação

2º e 3º Ciclos

Conhecimentos /
Competências

70%

70%

Atitudes e Valores

30%

30%

100%

100%

AVALIAÇÃO FINAL
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V – ENSINO SECUNDÁRIO

1. LEGISLAÇÃO
No Ensino Secundário é seguido o disposto na Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto, no
12º ano, enquanto no 10º e 11º anos é seguido o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho, e a Portaria n.º 229-A/2018, de 14 de agosto.
2. AVALIAÇÃO FORMATIVA
A avaliação formativa tem um carácter contínuo e deve ser concretizada através do recurso
a instrumentos de recolha de informação diferenciados e adequados às aprendizagens e
contextos em que ocorrem. A avaliação deverá incidir sobre os conhecimentos/capacidades
adquiridas pelos alunos, tendo em conta os objetivos gerais e específicos de cada disciplina,
bem como o domínio das atitudes e valores.
Na avaliação formativa deve-se avaliar os seguintes domínios:
a) Conhecimentos / Competências (avaliação contínua e periódica)
b) Atitudes e Valores (avaliação contínua)
2.1. CONHECIMENTOS / COMPETÊNCIAS:
2.1.1. Disciplina de Instrumento:
Domínio Técnico do Instrumento / Produção Sonora
No domínio técnico há que ter conta os seguintes critérios gerais:
k) Postura corporal;
l) Rigor rítmico;
m) Rigor na articulação;
n) Independência no movimento / Coordenação motora;
o) Correção da leitura;
p) Dedilhação / Digitação;
q) Clareza da execução / Afinação;
r) Respiração;
s) Projeção e qualidade sonora / Ressonância
t) Vibrato.
Domínio Interpretativo / Artístico
No domínio Interpretativo, devem ser avaliados os seguintes critérios gerais:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Compreensão formal e estilística;
Coerência musical;
Articulação;
Fraseado;
Qualidade sonora;
Personalidade artística;
Critérios Gerais de Avaliação
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g)
h)
i)
j)

Ornamentação (música antiga);
Presença / Atitude em palco;
Concentração;
Execução de memória.

2.1.2. Disciplina de Formação Musical
Domínio Rítmico
Domínio Melódico
Domínio do Solfejo
Domínio da Teoria Musical
2.1.3. Disciplina de Análise e Técnicas de Composição
Domínio da Análise Musical
Domínio da Composição Musical
2.1.4. Disciplina de História da Cultura e das Artes e Classes de Conjunto
Domínio dos conhecimentos / competências
Domínio das atitudes e valores
2.2. ATITUDES E VALORES
A avaliação neste domínio deverá ter em conta os parâmetros elencados no quadro
seguinte:

PARTICIPAÇÃO

•
•
•

Executa as tarefas propostas
Intervém oportunamente na aula
Colabora ativamente nas atividades propostas

RESPONSABILIDADE

•
•
•
•
•

Traz o material necessário
Cumpre as tarefas que lhe são atribuídas
Cumpre os prazos estabelecidos
Ej assı́duo e pontual
Faz uma autoavaliação consciente

COOPERAÇÃO

•

Partilha informações e/ou conhecimentos

RESPEITO

•
•
•

Age de modo a não perturbar o funcionamento da aula
Aguarda a sua vez para intervir
Ouve as intervenções dos outros

AUTONOMIA

•
•
•

Revela iniciativa na realização dos trabalhos
Emite opiniões pertinentes para o decorrer da aula
Levanta questões pertinentes para o decorrer da aula
Critérios Gerais de Avaliação
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3. AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA
A avaliação sumativa interna destina-se a informar o aluno e o seu encarregado de educação
sobre o desenvolvimento da aprendizagem definida para cada área disciplinar ou disciplina e
tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno, tendo como objetivo a classificação e a
certificação.
No Ensino Secundário a avaliação sumativa expressa-se numa escala quantitativa de 0 a 20,
sendo acompanhada de uma apreciação descritiva, sempre que tal se considere relevante; permite
uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do
aluno.
Esta avaliação sumativa interna realiza-se através de:
a) Reuniões de Conselho de Turma no final de cada período letivo;
b) Prova de Aptidão Artística em ano terminal;
c) Prova Global de carácter obrigatório nas disciplinas de instrumento, cuja ponderação no
cálculo da classificação final da disciplina é de 40%.
d) Provas de Equivalência à Frequência, em ano terminal, com vista a uma certificação de
conclusão de ciclo, para alunos autopropostos. Em ambos os casos, estas provas deverão
realizar-se dentro do calendário escolar.
4. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do
aluno, expressa através de menções, respetivamente, Transitou ou Não transitou no final de
cada ano e de Aprovado ou Não Aprovado no final de ciclo.
5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Para que haja uniformidade nas classificações entre todas as disciplinas deverá ser seguido o
seguinte quadro relativo aos níveis e respetivas menções qualitativas:
VALOR
0a3
4a9
10 a 13
14 a 17
18 a 20

MENÇÃO QUALITATIVA
Muito Insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

Critérios Gerais de Avaliação
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6. QUADRO RESUMO DOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO E
RESPETIVAS PONDERAÇÕES:
6.1. Disciplinas de Instrumento da Componente de Formação Técnica-Artística:

AVALIAÇÃO
PERIÓDICA

PONDERAÇÃO – ANOS
SECUNDÁRIO

Domínio Técnico do
Instrumento /
Produção Sonora

30%

Domínio
Interpretativo /
Artístico

30%

Atitudes e Valores

10%

Provas de Fim de Período

30%

Conhecimentos /
Competências

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO FINAL

100%

6.2. Disciplinas de Classes de Conjunto da Componente de Formação Técnica-Artística:

Conhecimentos /
Competências

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO – ANOS
SECUNDÁRIO

Domínio Técnico

35%

Domínio
Interpretativo /
Artístico

35%

Atitudes e Valores

30%

AVALIAÇÃO FINAL

100%

Critérios Gerais de Avaliação
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6.3. Disciplinas da Componente de Formação Científica:

AVALIAÇÃO
PERIÓDICA

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

DOMÍNIOS DA
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO – GRAUS
SECUNDÁRIO

Conhecimentos /
Competências

50%

Atitudes e Valores

10%

Provas de Fim de
Período

40%

AVALIAÇÃO FINAL

100%

Critérios Gerais de Avaliação
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VI – AUTOAVALIAÇÃO

No sentido de promover uma participação ativa do aluno na sua própria formação e na
avaliação das competências adquiridas ao longo do processo de ensino e de aprendizagem, de
forma a implicá-lo neste processo, é importante que seja realizada uma autoavaliação no final de
cada período letivo. Esta autoavaliação pretende sobretudo desenvolver nos alunos atitudes como
a responsabilidade, a cooperação e a tolerância. Para que este processo seja produtivo, é
necessário que os professores deem a conhecer aos alunos, no início do ano letivo, os diferentes
aspetos a ser avaliados assim como os critérios gerais e específicos de avaliação no âmbito da
respetiva disciplina e ano.

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Os critérios gerais enunciados neste documento entram em vigor após aprovados em Conselho
Pedagógico, podendo ser revistos todos os anos.
Cada departamento, de acordo com a especificidade de cada disciplina, deverá conciliar estes
critérios gerais com as orientações dos respetivos programas.
Os casos omissos serão abordados e resolvidos pelo Conselho Pedagógico e pela Direção
Pedagógica.

Aprovado em Conselho Pedagógico a 09 de outubro de 2019
O Presidente da Direção Pedagógica
Carlos Correia
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