
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
__________________________________________ 
 
DECRETO-LEI Nº 55/2018, DE 6 DE JULHO 
SECÇÃO III (Artigos 22º a 32º) 
 
Artigo 29º  
Nº 2 – Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas para um ano não 
terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam o desenvolvimento das 
aprendizagens definidas para o ano de escolaridade subsequente, o professor titular 
de turma, no 1º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 
2º e 3º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo 
ano de escolaridade, decidindo ainda sobre as vantagens, no caso do 1º ciclo, de o 
aluno acompanhar o seu grupo turma. 

 
PORTARIA Nº 223-A/2018, DE 3 AGOSTO 
 
Artigo 16º 
Nº 1 – A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 
referência as aprendizagens essenciais. 
Nº 3 – As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão 
do processo de ensino e de aprendizagem. 
 
Artigo 17º 
Nº 2 – Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação 
compete: 
 

a) adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos. 
b) reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando-as para a 

promoção do sucesso educativo. 
 

Nº 4 – Compete ao diretor, com base nos dados apresentados pelos professores titular de 
turma (1º ciclo) e DT (2º e 3º ciclos), bem como pela equipa multidisciplinar, prevista no 
DL nº 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar recursos educativos existentes, com 
vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 
 
Artigo 32º 
Nº 2 – A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter 
pedagógico, sendo a retenção considerada excecional. 
 
Nº 3 – A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento 
pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às 
dificuldades detetadas. 
 
Nº 4 – (Incumprimento ou ineficácia de medidas de recuperação e de integração decorrentes da 
ultrapassagem do limite de faltas). 
 
Nº 6 – No final de cada um dos ciclos (…) o aluno não progride se estiver numa das 
seguintes situações: 

a) 1º ciclo – Insuficiente a Português e a Matemática OU Insuficiente a Português ou 
a Matemática e a duas das restantes disciplinas. 

b) 2º e 3º ciclos – Classificação inferior a 3 a Português e a Matemática OU 
classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 


