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1 – Introdução 
 

A avaliação é um elemento integrante e regulador de todo o processo de ensino-

aprendizagem e visa: 

 

 Apoiar o processo educativo promovendo o sucesso escolar de cada aluno; 

 Certificar as diversas competências adquiridas pelo aluno; 

 Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo. 

 

A avaliação envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos 

de ensino/aprendizagem, tendo como principal função ajudar e promover a formação 

dos alunos. 

 

Deverá ser considerada uma avaliação diversificada, incidindo sobre as metas 

curriculares definidas nos novos programas e orientações curriculares de cada ano de 

escolaridade, que permitam uma seleção e modificação de metodologias e recursos, 

em função das necessidades educativas dos alunos. 

 

A avaliação incide sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver, 

pelos alunos de cada nível e de cada ciclo de ensino, tendo como referência os 

programas das disciplinas, bem como as metas curriculares a atingir por ano de 

escolaridade e ciclo de ensino, emanadas do Ministério da Educação e Ciência. 

 

Neste âmbito e tendo em conta os normativos legais, o Regulamento Interno e o Projeto 

Educativo da Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa, a avaliação a realizar pelos professores dos diversos departamentos 

curriculares deverá respeitar os princípios orientadores enunciados neste documento, 

do qual será dado conhecimento a toda a comunidade educativa. 

 

 

2 – Papel dos intervenientes 

 

Avaliar deverá ser um processo partilhado entre professores, alunos, pais e 

encarregados de educação. 

 

Aos professores compete proceder, de forma sistemática, à recolha de informação 

relevante sobre as aprendizagens dos alunos, recorrendo a técnicas e instrumentos 
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de avaliação diversificados e adequados às atividades desenvolvidas. A recolha, registo 

e monitorização dessa informação permitirá ao docente não só emitir apreciações e 

classificações sobre o desempenho dos alunos, mas também, efetuar ajustamentos no 

processo de ensino/aprendizagem que permitam motivar os alunos e potenciar as suas 

capacidades individuais. 

 

 Aos alunos cabe envolverem-se num processo de autoavaliação que vai muito além do 

seu parecer acerca da classificação final de período. Orientado pelo professor, o aluno 

deverá autorregular o seu processo de aprendizagem identificando as dificuldades e 

preferências nas diferentes áreas.  

 

Aos pais e encarregados de educação cabe um importante papel de 

acompanhamento do processo de avaliação dos seus filhos ou educandos, o qual não 

poderá limitar-se à simples tomada de conhecimento das apreciações emanadas pelos 

professores, mas exige uma participação ativa na reflexão e procura de estratégias 

conducentes ao sucesso educativo do aluno. Esta participação poderá concretizar-se 

através da presença nas reuniões promovidas pela escola e no atendimento individual 

prestado pelo professor titular ou diretor de turma ou, ainda, recorrendo a outros 

meios disponíveis (caderneta, e-mail…). 

3 – Princípios 

 
a)  A avaliação é um processo contínuo, a favor das diferenças de estilos de 

aprendizagem e características de cada turma/ aluno, privilegia a diversidade de 

estratégias de ensino/aprendizagem para que os alunos realizem experiências de 

aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras. 

 

b) A avaliação é contínua e processa-se através de instrumentos de avaliação desde 

o início do ano letivo até ao final. Por isso, a avaliação deve ter em conta e refletir 

a evolução do aluno. 

 

c) A avaliação assume um papel regulador, na medida em que está alinhada com o 

currículo e com as metodologias e estratégias utilizadas para o desenvolver. 

Assume igualmente uma função formativa na sua vertente sumativa. 

 

d) A avaliação obedece a princípios de transparência e diálogo que induzem a 

capacidade de autoavaliação do aluno, de forma crítica e fundamentada.  
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e) A avaliação faz parte integrante do ensino e da aprendizagem, pelo que a sua 

operacionalização deve constituir-se como um meio de promover e regular o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

 

f) A avaliação tem carácter formativo, sistemático e contínuo, baseando-se na 

interpretação e qualificação das informações recolhidas, relativas aos vários 

domínios da aprendizagem. 

 

g) A avaliação inicial/diagnóstica assume um caráter fundamental na construção do 

Projeto Curricular de Turma do ensino básico e do Plano de Turma do ensino 

secundário, bem como no processo de planeamento de cada turma em cada 

disciplina. 

 

h) A avaliação contempla as seguintes modalidades: 

 

Modalidades 

de avaliação 
Objetivo Intervenientes Calendarização 

D
ia

gn
ó

st
ic

a
 

Definir o trabalho a desenvolver com a 

turma e em articulação com todo o 

Conselho de Turma, que possibilita aos 

professores adotarem, precocemente, os 

melhores caminhos para a promoção do 

sucesso escolar do aluno. 

Professor / Aluno 

Em qualquer 

momento do ano 

letivo. 

Fo
rm

at
iv

a
 Regular o processo de ensino-

aprendizagem, gerando medidas 

pedagógicas adequadas às características 

dos alunos e à aprendizagem a 

desenvolver. 

Professor / Aluno / 

Encarregado de 

Educação 

Ao longo do ano 

letivo. 

Su
m

at
iv

a
 

In
te

rn
a Formular um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do 

aluno. 

Professores e órgãos 

de gestão e 

administração 

No final de cada 

período letivo, de 

cada ano letivo e 

de cada ciclo. 

Ex
te

rn
a 

Avaliação do Sistema Educativo 
Ministério da 

Educação e Ciência 

Realização de 

provas e de 

exames finais 

nacionais no final 

de cada ano 

letivo. 
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i) A avaliação incide sobre as aprendizagens, que são relativas a conhecimentos e 

competências. 

  

j) No caso particular de realização de testes de avaliação escritos, os alunos não 

devem ser submetidos a mais do que um teste escrito por dia e a três testes 

escritos por semana. 

 

k) Os alunos não devem ser submetidos a testes de avaliação escritos numa 

determinada disciplina sem terem conhecimento dos resultados de testes de 

avaliação anteriores. 

 

4 – Conhecimentos e competências  
 

a) A avaliação incide sobre as aprendizagens, que são relativas a conhecimentos e 

competências definidas no currículo nacional. 

 

b) Nos termos do currículo, cada disciplina/área disciplinar considera os 

conhecimentos e competências específicos (plasmados nas metas curriculares) a 

desenvolver em cada ano/ciclo.  

 

c) Os conhecimentos/competências específicas concretizam-se na sua articulação 

com competências transversais a todos os domínios do currículo identificadas pela 

escola como prioritárias, de acordo com os princípios enunciados no seu Projeto 

Educativo, bem como no seu Plano de Melhoria. 

 

d) As competências transversais são parte integrante do currículo de todas as 

disciplinas e áreas disciplinares e não são objeto de avaliação de forma isolada. 

São desenvolvidas em articulação com as competências específicas e associadas a 

atividades (tarefas, testes, projetos, relatórios e outros) depois de identificados 

o(s) foco(s) orientador(es) para cada ano/turma. 

 

e) As competências transversais a todos os domínios do currículo, identificadas no 

anexo I deste documento, podem ser agrupadas nas seguintes vertentes: 

. Compreensão e expressão em língua portuguesa; 

. Espírito científico, investigativo, crítico, argumentativo e criativo; 

. Organização e avaliação do trabalho; 

. Autonomia; 
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. Colaboração e relações interpessoais; 

. Cidadania e participação. 

 

f) Sem prejuízo da especificidade de cada disciplina/área disciplinar, o peso a atribuir 

às competências transversais não deve exceder os seguintes limites:  

 

Ciclo de ensino Percentagem 

2º ciclo do ensino básico 30% 

3º ciclo do ensino básico 20% 

Ensino secundário  10% 

 

g)  No ensino básico e no ensino secundário, os resultados de qualquer instrumento 

de avaliação são registados qualitativa e quantitativamente, e dados a conhecer 

aos alunos, de acordo com a seguinte tabela:  

 

ENSINO BÁSICO ENSINO  
SECUNDÁRIO 

 

Menção quantitativa Menção qualitativa 

Percentagem % Nível Valores Nomenclatura 

De 0 a 19 1 De 0 a 5  Muito Insuficiente 

De 20 a 49  2 De 6 a 9  Insuficiente 

De 50 a 69 3 De 10 a 13  Suficiente 

De 70 a 89 4 De 14 a 17  Bom 

De 90 a 100 5 De 18 a 20  Muito Bom 

 

5 – Critérios específicos de avaliação 

 

a) Os critérios específicos de avaliação de cada disciplina/ano são definidos pelo 

respetivo departamento/grupo disciplinar, em conformidade com o estabelecido 

nos critérios gerais de avaliação da escola.  

 

b) Os critérios específicos de avaliação são divulgados aos alunos pelo professor da 

respetiva disciplina e à comunidade educativa na página oficial da escola, na 

internet.  
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6 – Operacionalização 

 

a) O processo de avaliação deve permitir que os alunos tenham oportunidade de 

demonstrar os diferentes conhecimentos e competências adquiridos, o que 

implica o recurso a uma diversidade de métodos e instrumentos. 

  

b) A avaliação incide sobre os conteúdos e as competências que foram 

efetivamente objeto de ensino - aprendizagem. 

 

c) A avaliação tem em conta: 

 

i) A situação do aluno face aos objetivos curriculares definidos pelos programas 

das disciplinas, bem como as metas curriculares, e previamente aprovados em 

grupo e concretizados no Projeto Curricular de Turma/Plano de Turma; 

 

ii)  A progressão do aluno desde o início do ano/ciclo; 

 

iii) A autoavaliação e capacidade de reflexão sobre as aprendizagens; 

 

iv) As necessidades educativas especiais dos alunos abrangidos pelos Decretos-

Lei nº 94/2001, de 3 de agosto e nº 3/2008, de 7 de janeiro.  

 

d) No ensino básico, o conselho de turma deve analisar o perfil global do aluno em 

situação de progressão/retenção tendo em conta os seguintes requisitos: 

 

i) No 1.º ano não há lugar a retenção do aluno, com exceção dos casos 

previstos na lei. 

 

ii) No 2.º e 3.º ano não progride o aluno que não tenha desenvolvido os 

conhecimentos e desenvolvidas as competências essenciais para transitar 

para o ano seguinte. 

 

iii) Nos 5.º, 7.º e 8.º anos não progride o aluno que não tenha desenvolvido as 

competências essenciais em três ou mais disciplinas. Não é considerada a 

Área Curricular não Disciplinar (Educação para a Cidadania). 

 

iv) Sem prejuízo do estabelecido no ponto anterior, deve o Conselho de Turma 

ponderar com especial atenção os casos de alunos com dois níveis negativos 

nas mesmas disciplinas, em dois anos subsequentes, sobretudo nos casos de 
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disciplinas que assentam numa lógica de progressão, particularmente 

Português e Matemática. 

 

v) Qualquer decisão de progressão/retenção é sempre tomada em função do 

perfil do aluno e de um balanço das medidas de diferenciação pedagógica 

adotadas e dos planos de futuro. 

 

vi) No Ensino Secundário as condições de transição são as previstas no artigo 18 

da Portaria 243/2012, de 10 de agosto. 

 

e) Nos enunciados dos instrumentos de avaliação devem constar as cotações de 

cada item. 

 

7 – Disposições Finais  

 

Este documento não dispensa a leitura e análise cuidada da legislação em vigor sobre a 

avaliação. 

 

8 – Suporte Legislativo 

 

 Educação Pré-Escolar: 

 Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de abril. 

 Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 4 de agosto; 

 Despacho nº5220/1997, de 4 de agosto. 

 Ensino Básico: 

 Despacho Normativo nº 17-A/2015, de 22 de setembro; 

 Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro; 

 Despacho nº 12236/2014, de 3 de outubro; 

 Despacho Normativo nº 13/2014, de 15 de setembro; 

 Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho; 

 Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 91/2013, de 

10 de julho; 
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    Ensino Secundário: 

 Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 91/2013, de 

10 de julho; 

 Portaria nº243/2012, de 10 de agosto. 

     

Educação Especial: 

 Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro; 

 Portaria 275ª/2012 de 11 de setembro. 
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Anexo I – Competências transversais a todos os domínios do currículo 

Compreensão e expressão 
 em  

Língua portuguesa1 

 

Espírito científico, 
investigativo, crítico, 

argumentativo e criatividade2 

Cidadania e participação2 

Colaboração e relações interpessoais2 

Autonomia2 

Organização e avaliação do trabalho2 
 

Leitura e Interpretação + Escrita 
 
Lê e compreende diferentes tipos 
de textos recorrendo a estratégias 
diversificadas e adequadas de 
interpretação.  
 
Elabora diferentes tipos de texto 
com coerência, coesão e 
adequação nomeadamente quanto 
às características do leitor.  
 
Expressão Oral + Compreensão 
Oral 
 
Comunica ideias com pertinência, 
fundamento, rigor conceptual e 
correção linguística. 
 
Utiliza estratégias comunicativas 
diferenciadas consoante o objeto e 
finalidade da comunicação bem 
como o público-alvo (com fluência 
e correção gramatical, semântica e 
pragmática).  
 
Compreende o que escuta de forma 
a apropriar-se da informação com 
correção. 
 
 

 
Identifica questões de investigação 
e problemas a resolver.  
 
Planeia e executa metodologias 
adequadas de investigação.  
 
Analisa e avalia a informação.  
 
Decide e (re)orienta o percurso de 
investigação.  
 
Identifica e problematiza as 
pseudoevidências do senso-
comum. 
 
Infere conclusões e toma decisões 
com base em argumentos sólidos.  
 
Mostra honestidade e rigor 
intelectual. 
 
Expressa pontos de vista 
devidamente fundamentados. 
 
Emite opiniões oportunas sobre o 
seu trabalho ou dos outros (é capaz 
de fazer auto e heteroavaliação). 
 
Identifica e constrói argumentos. 
 
Distingue argumento de exemplo e 
aprecia a validade dos argumentos 
aduzidos. 
 
Manifesta curiosidade intelectual. 
 
Revela expressividade/ 
espontaneidade. 
 
Imprime cunho pessoal à sua 
representação do real. 
 
Adota estratégias 
inovadoras/criativas na sua 
metodologia de trabalho. 

Mostra iniciativa, 
empenhamento e 
responsabilidade. 
 
Participa na vida da turma, 
escola e comunidade alargada. 
 
Defende os seus pontos de vista 
com assertividade. 
 
Propõe soluções alternativas 
revelando abertura e aceitando, 
quando pertinente, outros 
pontos de vista. 
 
Perspetiva os impactos da sua 
ação a partir das noções de 
comunidade e cultura. 
 
Participa na construção de um 
clima positivo / colaborativo de 
aprendizagem. 
 
Revela capacidades e atitudes 
positivas relativas a: 
- atenção e concentração 
- escuta ativa 
- paráfrase (reformulação do 
discurso do outro) 
- reflexão 
- partilha 
- respeito mútuo 
- responsabilidade individual 
- sentido de pertença 
(grupo/turma/escola). 
- pluralismo 
- procura de novas soluções 
- representação de diferentes 
papéis de liderança 
- reconhecimento e aceitação 
das diferenças. 
 
 
 
 
 
 

Identifica prioridades e estabelece 
percursos adequados para a sua 
concretização.  
 
Organiza o seu tempo de acordo 
com as prioridades e objetivos 
identificados.  
 
Demonstra flexibilidade e 
capacidade de adaptação perante a 
mudança. 
  
Lida com as dificuldades e pressão, 
nomeadamente de trabalho e de 
pares, de forma independente, 
procurando apoio quando 
necessário.  
 
Assume as suas posições pessoais 
de forma assertiva e evidenciando 
respeito pelo outro.  
 
Recorre a estratégias adequadas de 
organização do trabalho.  
 
Adota, nas diferentes modalidades 
de trabalho, as normas e técnicas 
de referência estabelecidas. 
 
Conhece e utiliza criteriosamente 
fontes de informação em diferentes 
suportes.  
 
Utiliza as novas tecnologias como 
instrumento de aprendizagem. 
  
Desenvolve atitudes relativas a 
hábitos de estudo e trabalho 
autónomos.  
 
Reflete sobre o processo de ensino 
e aprendizagem numa perspetiva 
de autoavaliação sistemática.  
 
Comunica de forma estética com 
sensibilidade visual e auditiva. 

 

                                                           
1 Inclusão do critério relativo a “Compreensão e Expressão em Língua Portuguesa” nos critérios específicos de todas as áreas 

disciplinares como C+F ( F=” forma” : atribuir cotação por questão aberta, curta ou longa).  A % da cotação atribuir à “Forma” deve 

respeitar os critérios de correção dos exames das disciplinas em causa e ser definida, no início do ano letivo, igual para todos os 

testes dessa disciplina/ciclo. 

 
2 Estes Critérios Gerais/Transversais devem ser avaliados de acordo com perfis atitudinais/comportamentais e que tenham em 

conta graus de exigência específicos para cada ciclo. 


