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 Todas as Escolas com 1.º Ciclo 

Colégios com Paralelismo Pedagógico 

IRE 

 

 

 

S/ referência S/ comunicação de Processo Nossa Referência Angra do Heroísmo 
   Nº  S-DRE/2017/1114 24/03/2017 
   Proc. DEPEB/09.13  

 

Assunto: AFIXAÇÃO DE PAUTAS NO 1.º CICLO 

 
Na sequência de dúvidas colocadas a estes serviços sobre o assunto em título e 

considerando que relativamente ao mesmo, dever-se-á ter em conta as finalidades da 

avaliação respeitantes ao ensino básico, concretamente: 

 Apoiar o processo educativo, de modo promover o sucesso dos alunos; 

 Regular os processos, a partir do trabalho quotidiano do docente titular de 

turma, através da recolha sistemática de informação diversa a qual se 

formaliza, obrigatoriamente, em registos estruturados. 

 Reajustar o processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente quanto à 

seleção de metodologias e recursos, em função das necessidades educativas 

(no presente caso, os do 1.º ciclo de ensino básico) e ainda, permitir uma 

certificação, no final de cada ciclo e à saída do ensino básico; 

 

Considerando ainda que se deverá ter igualmente em conta que o processo de 

avaliação no 1.º ciclo deve assentar numa perspetiva eminentemente de caráter qualitativo e 

formativo e, por conseguinte promover: 

 A planificação, organização e avaliação do contexto educativo; 

 A definição de critérios de avaliação, sob a responsabilidade da equipa 

pedagógica; 

 A conceção de uma avaliação diagnóstica que permitirá estabelecer 

procedimentos, por forma à obtenção de dados para regular os processos; 

 

Assim, dada a natureza da avaliação neste ciclo de ensino e explicitando o 

previsto no artigo 20.º da Portaria n.º 102/2016 de 18 de outubro, informa-se que, no 1.º ciclo 

do ensino básico, não devem ser afixadas pautas de avaliação dos alunos. 

 

  
OFICIO CIRCULAR 
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Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O DIRETOR REGIONAL 

 

JOSÉ ANTÓNIO SIMÕES FREIRE 

 

 

 

MLG/FA 
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