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  Critérios de avaliação dos alunos abrangidos pela Educação Inclusiva  
 

ALUNOS AVALIADOS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 54/2018, DE 6 DE JULHO ALTERADA PELA LEI N.116/2019, DE 13 DE SETEMBRO 

“A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem 

orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.” 

Art. 16.º, ponto 1, Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 
 

I – Avaliação: 

1. A avaliação dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos na 

lei, respetivamente para os Ensinos Básico e Secundário. 

2. A avaliação dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos no relatório 

Técnico- 

-Pedagógico e no Programa Educativo Individual, não estando sujeitos ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação 

definido para o respetivo ciclo. 

3. A avaliação sumativa dos alunos abrangidos por medidas adicionais é feita em conselho de turma / conselho de docentes para atribuição das 

classificações qualitativas/quantitativas. 

4. No final de cada período, a expressão dos resultados da avaliação dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, expressa-se da seguinte forma: 

a) No 1.º ciclo, numa menção qualitativa global de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas/áreas de aprendizagem 

substitutivas, acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas e áreas de aprendizagem substitutivas acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno no que se refere ao aproveitamento, ao comportamento, à assiduidade, à pontualidade, à participação, à 

responsabilidade e à autonomia; 

c) No ensino secundário, numa escala de 0 a 20 valores, a avaliação incide sobre os conhecimentos, capacidades e atitudes/valores adquiridos 

no âmbito das disciplinas onde se encontrem matriculados e das áreas de aprendizagem substitutivas, e também deverão ser acompanhadas de 

uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno; 

d) Para os alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão que frequentam uma área pré-profissional, transição 

para 
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a vida ativa (instituição/empresa), a avaliação desta componente é qualitativa (de acordo com os ciclos em que se encontram) e é feita 

mediante o preenchimento conjunto pelo docente de educação especial e o técnico responsável pelo acompanhamento do aluno de uma 

grelha de competências, definidas no PIT, no início do ano letivo. 

 

II – Progressão: 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, designadamente no 

art. 29.º: 

1. A progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos 

definidos na lei e no RI do Agrupamento de Escolas da Murtosa. 

2. A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos no 

relatório técnico- pedagógico e no programa educativo individual de acordo com cada caso. 

 

III – Certificação das Aprendizagens: 

1. Para os alunos abrangidos por medidas adicionais, designadamente adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, a certificação obedece ao estipulado no 

respetivo artigo 30.º. 

 

IV – Avaliação Externa: 

1. Os alunos abrangidos por medidas adicionais, designadamente adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 54/2018 alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, de 6 de julho, não realizam provas de aferição, provas finais do ensino 

básico ou exames nacionais do ensino secundário, provas de equivalência à frequência e provas a nível de escola. 

 

V : Critérios Específicos de avaliação para os alunos abrangidos pelas medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão com 

Adaptações Curriculares Significativas (alínea b, artigo 10º do Decreto – Lei nº 54/2018, de 6 de julho alterado pela Lei n.º 116/2019, de 

13 de setembro): 

1. São avaliados em dois domínios: APRENDER A FAZER e SABER SER/ESTAR, de acordo com o previsto na tabela seguinte: 
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(NOTA: Este documento apresenta-se como uma base de trabalho para a definição dos critérios específicos de avaliação definidos nos 

Programas Educativos Individuais dos alunos. Assim, devem ser adaptados em função do perfil de cada aluno.) 
 

DOMÍNIOS DE 

DESEMPENHO: APRENDER A FAZER 

(Competências/aprendizagens) 

SABER SER/ESTAR 

(socio afetivo) 

 

 

 

 

 

Autonomia/ 

Responsabilidade 

 

Participação 

 

Comportamento/ 

Sociabilidade 

 

 

Aquisição e 

compreensão de 

Indicadores de desempenho 

Nível de compreensão do oral / gestual Assiduidade 

Nível de compreensão da escrita Pontualidade 

Compreensão de enunciados, instruções  
Cumprimento dos deveres de aluno (uso de materiais 

necessários, prazos, regras sociais escolares…) 

Promoção cognitiva (memória/retenção) 

Socialização e Interação pessoal (competências de relação 

interpessoal, identificação e gestão das emoções, identificação e 

gestão dos conflitos, …) 

Estratégias cognitivas no âmbito da(s) disciplina(s)/oficina(s) 

Interações e relacionamentos interpessoais (positivas e diversas 

– na escola, na família e na sociedade – em contextos de 

colaboração e interajuda) 

Raciocínio lógico-matemático e resolução de problemas 

(concretos) 

Autonomia pessoal e social (alimentação, higiene, vestuário, 

vida diária, capacidade de trabalho, … ) 

Aquisição de conceitos/conhecimentos 

Organização pessoal (métodos e técnicas de estudo, gestão do 

tempo de estudo, estruturação e memorização dos conteúdos 

lecionados, material escolar, …) 

Utilização de diferentes linguagens (verbais e não-verbais) Cumprimento das regras (higiene, segurança, linguagem, …) 

Linguagem/Comunicação (raciocínio lógico-verbal nas 

vertentes da oralidade, da leitura e da escrita, consciência 

linguística, competências fonológicas, competências de 

Espírito de iniciativa 
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conhecimentos 

 

Capacidade de 

comunicação 

 

Capacidade de 

resolver problemas 

 

Outro(s) 

 

 

ortografia, sistema alternativo aumentativo de comunicação, 

…) 

Aplicação de conhecimentos em atividades funcionais 

adquiridas no âmbito da atividade de promoção da capacitação 

Responsabilidade e Integridade (tarefas, materiais, …) 

Método de trabalho e de estudo no tratamento de informação Solidariedade 

Utilização de materiais, instrumentos, equipamentos e 

tecnologias 

Interesse/empenho (pedir orientação/esclarecimentos, …) 

Pensamento crítico  Cordialidade /Adequação de atitudes em diferentes contextos 

(acatar ordens/explicações, gerir frustrações, comportamentos 

assertivos, …) 

Participação em atividades da comunidade escolar (artísticas, 

desportivas, científicas ou recreativas) 

Atenção/concentração 

Desenvolvimento psicomotor (lateralidade, esquema corporal, 

organização temporal e espacial, …) 

Cidadania e Participação 

Motricidade (global e fina) Cooperação nas atividades de grupo 

Curiosidade Respeito pelo outro e pelo património 

Pensamento criativo Respeito pela diversidade humana e cultural 

Reflexão e inovação Valorização dos saberes escolares 

Sensibilidade estética e artística Perseverança perante as dificuldades 

Atividades Sociais/Defesa de Direitos / Competências de 

interação social 

Tomada de decisões /Procura de soluções 

Consciência e domínio do corpo Criatividade 

Realização de atividades motoras promotoras de 

desenvolvimento físico, psicossocial, estético e emocional 

Outro(s) 

Bem-estar, saúde e ambiente  

Outro(s)  

Notas: 
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a) Os alunos que beneficiam de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão com adaptações curriculares significativas não estão sujeitos 

ao regime de transição de ano escolar, nem ao processo de avaliação característico do regime educativo comum, obedecendo a sua avaliação ao 

estabelecido no respetivo Programa Educativo Individual, independentemente do nível de educação e ensino em que se encontram. 

b) Para os alunos cujo perfil de funcionalidade condicione a atividade e participação, os critérios a aplicar serão definidos nos respetivos PEI. 

c) Alguns alunos poderão não ser avaliados em alguns dos itens, situação que ficará devidamente salvaguardada no seu Programa Educativos 

Individual. 

d) Sabendo que, para os alunos com Adaptações Curriculares Significativas (art.º 10º, ponto 4, alínea b) do DL nº54/2018 de 6 de julho), a natureza dos 

critérios de avaliação centra-se nos dois domínios – APRENDER A FAZER e SABER SER/ESTAR,, se o domínio dos saberes/conhecimentos e 

aprendizagens não for avaliado, pela natureza do perfil do aluno, o domínio das atitudes e valores terá o peso de 100%. 

e) A seleção dos domínios e respetivos descritores de desempenho e o peso atribuído a cada um dependerá do perfil de aprendizagem do aluno e da sua 

funcionalidade (preencher formulário próprio para este efeito). O domínio dos saberes/conhecimentos, capacidades e aprendizagens, poderá englobar a 

comunicação, a leitura, a escrita, o cálculo e a resolução de problemas de caráter funcional (entre outros) a partir de descritores de desempenho 

específicos e/ou de outros que se possam adequar ao aluno. O domínio das atitudes, comportamentos e valores referentes a Atividades de Promoção da 

Capacitação incide igualmente em descritores particulares e/ou de outros que se possam ajustar ao aluno. 

f)  As fontes de evidências poderão ser recolhidas através de técnicas e de instrumentos de avaliação diversificados, nomeadamente: observação 

direta em contexto de sala / CAA e registos do professor, notas de ocorrência/registo do comportamento, registos de presença, fichas de autoavaliação, 

grelhas, dossier de trabalhos, participação nas atividades da aula, fichas de trabalho, trabalhos individuais e/ou de grupo e outros que se considerem 

adequados. Estes instrumentos deverão ser adaptados a cada aluno, dada a sua natureza idiossincrática, situação que deverá ficar contemplada no 

Programa Educativo Individual (PEI) do aluno. 

g) Quadro com procedimentos na atribuição de menções/níveis: 

Menção Qualitativa Escala 

Intervalo 
Procedimentos na atribuição de 

menções/níveis 

Básico 

1º ciclo 

Básico 

2º e 3º 

ciclos 

Secundário 

Muito Bom 
5 17,5 - 20 De 90 a 100% 

O aluno evidenciou a prossecução dos 

descritores mobilizando com eficácia 

competências. 
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Bom 
4 13,5 – 17,4 De 70 a 89% 

O aluno evidenciou a prossecução dos 

descritores de desempenho, mobilizando 

competências. 

Suficiente 
3 9,5 – 13,4 De 50 a 69% 

O aluno evidenciou a prossecução de 

alguns descritores de desempenho, 

mobilizando competências mínimas. 

Insuficiente 

2 4,5 – 9,4 De 20 a 49% Apenas deve ser atribuída em casos 

pontuais e muito bem justificados uma 

vez que a medida de suporte à 

aprendizagem é aplicada de acordo com 

o perfil de funcionalidade do aluno tendo 

em vista o seu sucesso e respeitando a 

sua problemática. 

1 0 – 4,4 De 0 a 19% 

Observações: Considera-se como positivo todo o descritor de desempenho adquirido e parcialmente adquirido.  

 

VI. Adaptação do Regime Presencial, caso o regime tenha de ocorrer de forma misto e/ou não presencial (modalidade de E@D) devido à 

pandemia provocada pela COVID 19: 

1. A plataforma tecnológica adotada pela escola (TEAMS) servirá de apoio na comunicação, assim como, o email institucional e os contactos 

telefónicos, sobretudo com os Encarregados de Educação. 

2. Os critérios de avaliação adotados para o Regime Presencial, poderão ser passíveis de ligeiras adaptações uma vez que a seleção dos 

domínios (APRENDER A FAZER e SABER SER/ESTAR) e respetivos descritores de desempenho e o peso atribuído a cada um continuará 

a depender do perfil de aprendizagem dos alunos e da sua funcionalidade. Desta forma, mesmo em regime misto ou não presencial, está 

salvaguardada a flexibilidade de ajustar (sempre que necessário e ao longo do ano letivo) estes aspetos para cada aluno. Assim, continua-se 

de forma equilibrada e simultaneamente rigorosa, a aferir os conhecimentos e as metas alcançadas pelos alunos no âmbito do seu perfil 

formativo e/ou de funcionalidade, tendo em conta as aprendizagens/competências a desenvolver. 

3. Para além da eventual adaptação individual dos critérios de avaliação, é talvez mais significativo a adaptação (também personalizada) das 

metodologias e estratégias implementadas com estes alunos nesta situação excecional. Sabendo que o ensino à distância se desenvolve 

através da realização de sessões síncronas e assíncronas, usando os meios tecnológicos que melhor se adequem aos recursos dos alunos em 

causa e/ou recorrendo ao canal de comunicação do Agrupamento (plataforma – TEAMS), e ainda (com alguns alunos de educação especial) 

complementar este tipo de ensino com os recursos educativos que eventualmente possam vir a ser transmitidos através dos canais 
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televisivos, é imprescindível apropriar e adequar estes recursos de forma a garantir o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao 

conhecimento e à participação no processo de ensino e aprendizagem. 

4. Sabendo que não existem formas autossuficientes de desenvolver aprendizagens integrais iguais para todos os alunos (e muito menos em 

educação especial), é fundamental que numa eventual situação de regime misto/não presencial, se proceda à análise individual de cada 

situação a fim de definir quais os recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão (materiais adaptados, humanos, organizacionais 

ou existentes na comunidade) que são necessários mobilizar, organizar e articular com os docentes titulares, diretores de turma, 

Encarregados de Educação, docentes de educação especial e docentes de disciplinas/oficinas frequentadas pelos alunos em causa. Desta 

forma, no caso dos alunos com adaptações curriculares significativas, confere-se (se necessário) uma flexibilização na gestão dos pesos a 

atribuir a cada um dos domínios descritos nas respetivas planificações, permitindo uma diferenciação por disciplina/oficina, nível de ensino, 

ano de escolaridade e características específicas dos alunos. Assim, cada docente decidirá sobre a necessidade ou não de adequar o peso a 

atribuir às competências da aprendizagem (APRENDER A SABER) e àquelas relacionadas com a parte sócia afetiva (SABER 

SER/ESTAR), avaliando os recursos disponíveis e os instrumentos possíveis de aplicar nos diferentes contextos dos alunos. 

5. Deverá ser dada a cada aluno a possibilidade de continuar a frequentar as disciplinas/oficinas cujas especificidades permitam aos mesmos 

acompanhar o desenvolvimento das competências (estas adaptadas a este tipo de ensino síncrono/assíncrono, sempre que necessário). No 

entanto, devido à índole/natureza de certas disciplinas/oficinas (sobretudo as mais práticas) poderá ser deveras difícil a operacionalização 

das mesmas via internet dada a natureza idiossincrática de alguns alunos, pelo que algumas destas áreas poderão deixar de fazer parte do 

horário das aulas síncronas dos mesmos. 

6. Na verdade, o ensino à distância pede a professores e alunos caraterísticas como autonomia, maturidade, dedicação, organização do seu 

estudo, cumprimento das tarefas/atividades, boa administração do tempo, interesse pela própria aprendizagem, entre outros, caraterísticas 

estas que nem sempre fazem parte dos perfis dos alunos com problemas cognitivos, sensoriais e motores.  Para além disto, por mais que o 

docente atue como orientador ou facilitador do processo educacional, há alunos de educação especial que não evidenciam o entendimento 

necessário para o domínio técnico de ferramentas digitais/tecnológicas. Para além disto, a separação espacial professor-aluno torna o 

processo de ensino aprendizagem ambíguo, ininteligível e às vezes inexequível para estes alunos uma vez que ocorre em situações não 

convencionais. Salienta-se que a relação interpessoal entre os intervenientes é um fator primordial na diferenciação da aprendizagem para 

estes alunos e que dificilmente se consegue através desta modalidade de ensino. 

7. Deverão ser mantidas as medidas universais e/ou seletivas e tidas em consideração na elaboração de fichas, atividades, em trabalhos e 

avaliações solicitadas, com particular atenção ao que foi estabelecido na diferenciação pedagógica, nas acomodações curriculares e nas 

adaptações curriculares não significativas. 
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8. Deverão ser igualmente mantidas as medidas adicionais (adaptações curriculares significativas). Os trabalhos solicitados ou as tarefas 

enviadas devem ter em consideração um eventual prazo de entrega um pouco mais alargado, em virtude de uma maior possibilidade de 

existência de dúvidas e constrangimentos na compreensão da informação. 

9. Num regime de ensino à distância, importa ter em conta a avaliação destes alunos, de forma a que nenhum seja prejudicado, reforçando-se 

que todas as decisões educacionais para alunos que integram a Educação Inclusiva devem ser tomadas individualmente. 

10. As metodologias de ensino desenvolvidas no ensino não presencial devem ser apelativas, diversificadas, enquadradoras, propiciar a 

apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo, na medida do possível. 

11. A avaliação formativa deve ser valorizada, pois é um processo contínuo e sistemático, que permite ao aluno, professor e encarregado de 

educação, obter informação sobre o desenvolvimento das suas aprendizagens, com vista a ajustamentos de estratégias, para que o aluno 

melhore as suas aprendizagens. Deve-se dar primazia à revisão e consolidação de conteúdos e abordar novos conteúdos, se houver meios 

para tal, adequando as metodologias e a avaliação. 

12. Salientam-se algumas linhas de orientação para trabalho colaborativo e com os alunos: 

a) Para os docentes do Agrupamento 

- Estabelecer um contacto regular com as docentes de Educação Especial para aferir as melhores estratégias a implementar com os 

alunos com medidas seletivas/adicionais; 

- Partilhar informações que permitam identificar necessidades específicas ou barreiras a superar; 

- Manter presentes as medidas explanadas no Relatório Técnico-Pedagógico dos alunos e a necessidade de diferenciação pedagógica ou 

de materiais adaptados, tendo em conta o ritmo de aprendizagem e capacidade de execução de cada aluno; 

- Assegurar que as atividades e exequibilidade das medidas, não constituem uma tarefa incomportável para as famílias; 

- Colaborar na identificação e eliminação de constrangimentos que se coloquem à participação dos alunos com medidas seletivas e/ou 

adicionais e das famílias na modalidade de E@D. 

b) Para os docentes de Educação Especial 
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- Solicitar informação aos Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma sobre os meios de que os alunos com medidas 

seletivas/adicionais a quem dão apoio direto dispõem, para com eles manterem contacto; 

- Definir momentos de trabalho conjunto, à distância, organizando sessões síncronas e/ou assíncronas, com os Professores Titulares de 

Turma/Diretores de Turma dos alunos com medidas seletivas e adicionais, a fim de implementar estratégias, uso de materiais e apoiar e 

adaptar as práticas inclusivas e o desenvolvimento de competências ao E@D, utilizando a plataforma de ensino e aprendizagem e os 

canais de comunicação que o Agrupamento definiu para o efeito; 

- Procurar formas de resolução e superação de dificuldades na participação e interação à distância; 

- Definir um meio e um horário com o Encarregado de Educação para interação e discussão de estratégias, compatíveis com o 

horário/funcionamento familiar; 

- Colaborar com os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma, na elaboração de um plano de trabalho para alunos com a(s) 

medida(s) adicional(ais) e no desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado; 

- Apoiar os alunos a resolver as tarefas enviadas pelos diferentes Professores; 

- Desenvolver, se necessário, um plano de trabalho para os alunos com Programa Educativo Individual, com objetivos realistas baseados 

naqueles estabelecidos previamente e adaptados às circunstâncias; 

- Colaborar com os Diretores de Turma e outros profissionais na adaptação do Programa Individual de Transição; 

- Partilhar eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido junto dos alunos com retaguardas familiares mais frágeis, para que se 

identifiquem novas formas de comunicação com estas famílias; 

- Para alunos com as medidas de desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social e/ou adaptações curriculares 

significativas poderá ser necessário estabelecer uma rotina diária (ter em conta o funcionamento familiar e a situação pessoal do aluno); 

- Elaborar um plano de acompanhamento próximo e sistemático para os alunos que, por razões várias, enfrentam maiores fragilidades na 

aprendizagem, através da plataforma Teams, de modo a que alunos e encarregados de educação, possam dar continuidade ao processo de 

ensino e aprendizagem, facilitando e estimulando a participação de cada um à distância; 
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- Articular com o Serviço de Psicologia e Orientação/diretor de turma/docente titular, de forma direta com cada um dos alunos (e 

Encarregado de Educação) de modo a garantir que as medidas educativas, designadamente as definidas no Relatório Técnico Pedagógico 

(RTP), estão a ser implementadas, tendo em consideração o seguinte: (i) o respeito pelo isolamento social, utilizando com flexibilidade 

os momentos de interação online e offline; (ii) a dinâmica familiar e exequibilidade das medidas, sem que tal constitua uma tarefa 

incomportável para as famílias; (iii) o ritmo de aprendizagem e capacidade de execução de cada aluno; 

- Colaborar com os intervenientes no processo educativo (equipa pedagógica), na adaptação das medidas previstas no PEI e PIT, quando 

for necessário, face aos condicionamentos e às novas formas de organização do trabalho e apoio no contexto de E@D. 

 

 

A Coordenadora do Departamento de Educação Especial, 

Rosa Calado 

(Documento aprovado em Conselho Pedagógico de 07/10/2020) 

 

 


