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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL 

Sede: Escola Básica e Secundária Vale Tamel 

www.aevt.pt 

Tel. 253808170 

 

SUGESTÕES PARA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE 

TURMA DE AVALIAÇÃO DO 1º PERÍODO 

Ano Letivo 2018/2019 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a.  Sempre que, nas reuniões do Conselho de Turma/Docentes de Avaliação, por motivo imprevisto, 

se verificar a ausência de um membro, a reunião deve ser adiada, no máximo por 48 horas, de 

forma a assegurar a presença de todos. 

b. No caso da ausência a que se refere o número anterior ser presumivelmente longa, o Conselho 

de Turma reúne com os restantes membros, devendo o respetivo Diretor de Turma/Coordenador 

dispor de todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno, fornecidos pelo professor 

ausente; 

c. No caso previsto na alínea anterior deve-se indicar o nome completo do professor, com a 

referência expressa de que os elementos de avaliação referente à(s) disciplina(s) lecionada(s) 

foram entregues antecipadamente ao Diretor de Turma/Coordenador ou na secretaria. 

Relativamente aos elementos de avaliação considera-se não só a proposta de classificação, mas 

também os elementos que serviram de base àquela proposta, nomeadamente resultados dos 

testes de avaliação, realização de fichas ou trabalhos, participação, empenhamento, assiduidade, 

etc; 

d. No caso do Conselho de Turma/Docentes não se ter realizado em primeira convocatória, deverá 

ser lavrada a ata com as faltas dos professores ausentes, devidamente registadas e o motivo que 

ocasionou a sua não consecução. 

e.  No caso de impedimento do Presidente do Conselho de Turma/Docentes, este será substituído 

pelo professor do Conselho com mais tempo de serviço. 

f. No caso de impedimento do Secretário, este será substituído pelo professor do Conselho com 

menos tempo de serviço. 

g. A lista de presenças deve ser impressa pelo diretor de turma/secretário/Coordenador do Utilatas, 

devendo verificar se todos os docentes constam da lista de presenças. Caso se verifique a 

ausência de algum docente a situação deverá ser comunicada de imediato à direção para efetuar 

as diligências necessárias; 

h. A ata é lançada no Utilatas pelo secretário e assinada (por palavra-passe) pelo secretário, 

presidente da reunião e diretor. Não há lugar a impressão; 

http://www.aevt.pt/


Rua 25 de Abril, nº 350, Lijó - 4750-531 Barcelos - Tel. 253 808 170/1 - Fax 253 808 179 - E-mail: secretaria@aevt.pt  2 
 

i. Na elaboração das atas deve seguir-se obrigatoriamente a ordem de trabalhos definida na 

convocatória; 

j. Sempre que se referir um aluno em ata, deve-se indicar o primeiro e último nome seguido do 

número na turma; 

k. No decorrer do conselho de turma/docentes, logo após o registo das classificações atribuídas aos 

alunos, o Diretor de Turma/professor titular de turma deve proceder à impressão da respetiva 

pauta e registo individuais de avaliação (ambos em formato A4) para efeitos de conferência em 

sede de conselho de turma; 

l. Finalizada a reunião e logo que possível o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma solicita 

na secretaria a impressão da versão final da pauta acautelando e verificando a indicação de 

todas as alíneas. 

 

2. REUNIÕES DE CONSELHO DE TURMA/CONSELHO DE DOCENTES 

a. Atribuições do Presidente do Conselho de Turma/Conselho de Docentes 

i. Presidir à reunião; 

ii. Assinar as atas e pautas e mandar lançar nas mesmas, quando for caso disso, quaisquer 

observações e/ou justificações. 

iii. Assegurar-se do correto preenchimento de todos os documentos referentes ao Conselho 

de Turma/Docentes. 

iv. Providenciar no sentido de que: 

1. Em nenhum dos documentos mencionados haja rasuras; 

2. Todas as assinaturas apostas nos documentos sejam facilmente identificáveis; 

3. Os espaços em branco sejam trancados. 

b. Atribuições do Secretário 

i. Auxiliar o Presidente em todo o trabalho a realizar. 

ii. Verificar todos os elementos, a fim de evitar incorreções, rasuras e/ou esquecimentos. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TURMA/CONSELHO DE DOCENTES 

a. O Presidente do Conselho de Turma/Conselho de Docentes dá início aos trabalhos na hora 

prevista na respetiva convocatória; 

b. Devem ser preenchidos previamente todos os elementos necessários à reunião, nomeadamente: 

Propostas de níveis por aluno e disciplina, Sumários, Faltas Justificadas e Injustificadas…; 
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c.  Devem ser confirmadas, junto da secretaria as datas e disciplinas com Anulação de Matrícula ou 

outras situações administrativas; 

d.  Para efeitos da avaliação periódica dos alunos, o Conselho de Turma/Conselho de Docentes é 

constituído por todos os professores da turma/ professores Titulares de Turma; 

e. Podem ainda intervir no processo de avaliação dos alunos, quando solicitados e sem direito a 

voto, os seguintes serviços: 

i. Gabinete de Psicologia e Orientação; 

ii. Professores de Educação Especial/Educação inclusiva, com exceção da avaliação dos 

alunos que beneficiam das medidas seletivas ou adicionais prevista no DL 54/2018; 

iii. Professores de Apoio Educativo; 

iv. Serviços ou entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico considere conveniente; 

v. Encarregado de Educação; 

vi. O Diretor; 

vii. Administração Educativa. 

f. As deliberações do Conselho de Turma/Conselho de Docentes devem resultar do consenso dos 

professores que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso; 

g. No caso de recurso a votação todos os membros do Conselho de Turma/Conselho de Docentes 

devem votar não sendo permitida abstenção;  

h. A deliberação só pode ser tomada por maioria absoluta, tendo o Presidente do Conselho de 

Turma/Conselho de Docentes voto de qualidade, em caso de empate; 

i. Na ata da reunião de Conselho de Turma/Conselho de Docentes devem ficar registadas todas as 

deliberações e respetiva fundamentação; 

j. As classificações atribuídas em cada um dos momentos de avaliação serão registadas na pauta, 

no registo de avaliação, no registo biográfico e quando existirem, nos restantes documentos 

previstos para esse efeito. 

k. As decisões do Conselho de Turma/Conselho de Docentes serão ratificadas pela Diretor; 

l. O Diretor, ou em quem ele delegar, procederá à verificação de toda a documentação relativa às 

reuniões antes de determinar a afixação das pautas; 

m. O Diretor, sempre que considere justificado, poderá determinar a repetição da reunião de 

Conselho de Turma/Conselho de Docentes, informando este dos motivos de tal decisão; 

n. Se após a repetição da reunião, subsistirem factos que, no entender do Diretor impeçam a 

ratificação da decisão do Conselho de Turma/Conselho de Docentes, deverá a situação ser 

apreciada em reunião de Conselho Pedagógico, que sobre a mesma emitirá um parecer. 
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4. SUGESTÕES PARA COMPLEMENTAR A REDAÇÃO DAS ATAS DO CONSELHO DE 

TURMA/DOCENTES 

 

PONTO Nº 1 DA ORDEM DE TRABALHOS - Avaliação Individual dos alunos 

 Apresentação das propostas de avaliação de cada um dos alunos a cada uma das disciplinas, 

considerando também os elementos que sustentam a proposta apresentada; 

 Registo das classificações atribuídas nos documentos oficiais; 

 Por determinação do Conselho Pedagógico, a autoavaliação é feita por período. Os resultados desta 

modalidade de avaliação devem ser analisados nos Conselhos de Turma. Caso existam discrepâncias 

muito acentuadas relativamente à avaliação sumativa atribuída, tal deverá ser tomado em consideração 

nas estratégias de intervenção junto dos alunos e registado na respetiva ata. No caso do 1º CEB esta 

norma só se aplica ao 3º e 4º anos de escolaridade. 

 

PONTO Nº 2 DA ORDEM DE TRABALHOS - Apreciação da Turma/Grupo ao nível do aproveitamento e 

do comportamento 

Comportamento escolar: 

 Apreciação geral do comportamento escolar da turma face às regras estabelecidas quer no Regulamento 

Interno (RI) quer no Estatuto do Aluno (EA), sugerindo-se as seguintes apreciações: 

o Insuficiente 

o Suficiente 

o Bom 

o Muito Bom 

 Indicação do nome dos alunos que, de forma reiterada, têm desrespeitado o cumprimento RI e EA, com 

indicação dos comportamentos perturbadores, das medidas já tomadas e das que são propostas para o 

futuro tendo em vista a sua plena integração na comunidade educativa e a garantia de um ambiente 

adequado na sala de aula; 

 Assiduidade e pontualidade dos alunos, com indicação dos alunos que revelam faltas nestes domínios, 

razões e medidas tomadas ou a tomar. Especial atenção às faltas injustificadas. 

 

Aproveitamento escolar: 

 Apreciação geral do aproveitamento escolar da turma, sugerindo-se as seguintes apreciações: 

o Insuficiente 

o Suficiente 

o Bom 

o Muito Bom 

 

 No Ensino Básico, no caso do aproveitamento da turma ser caracterizado como Insuficiente, ponderar a 

necessidade de implementar outras medidas de promoção do sucesso escolar para além das previstas no 

nº 3 do Art. 32º, do DN 1-F/2016 (6.º, 8.º e 9.º anos), na Portaria n.º223-A/2018 (5.º e 7.º anos) ou no 
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respetivo PT, nomeadamente as relativas à organização da turma, organização do espaço de aula, 

organização das atividades dos alunos ou motivação destes em termos a definir pelo respetivo Conselho 

de Turma; 

 No Ensino Secundário, no caso do aproveitamento da turma ser caracterizado como Insuficiente, 

ponderar a necessidade de implementar medidas suplementares de reforço das aprendizagens ou de 

apoio aos alunos. 

 Quando os alunos de uma determinada turma obtiverem uma percentagem de níveis "negativos" superior 

a 35% a qualquer disciplina, o professor dessa disciplina e o respetivo conselho de turma devem 

proceder a uma reflexão aprofundada, com o objetivo de definir as melhores estratégias para a 

superação da dificuldade. Este texto/reflexão deve ser colocado à colocada à consideração do respetivo 

Departamento Curricular em reunião ulterior. 

 

PONTO Nº 3 DA ORDEM DE TRABALHOS - Análise da evolução dos alunos que beneficiam de 

medidas seletivas ou adicionais previstas no DL 54/2018. 

Seguir o modelo proposto para o desenvolvimento do ponto nº 1 da ordem de trabalhos tendo especial atenção 

que: 

 Os alunos que beneficiam de medidas seletivas ou adicionais previstas no DL 54/2018, excetuando os 

abaixo mencionados, são avaliados pelos mesmos normativos que os restantes;  

o Os alunos que beneficiem de medidas adicionais são avaliados nos termos definidos no seu 

programa educativo individual;  

 

PONTO Nº 4 DA ORDEM DE TRABALHOS - Reajustamento do Plano de Turma/Grupo (PT) 

 Atualizar o PT com os dados e conclusões resultantes do conselho de turma/docentes podendo referir: 

o Situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no processo 

de ensino e aprendizagem;  

o Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, 

promovendo a articulação com os respetivos serviços especializados de apoio educativo, em 

ordem à sua superação;  

o Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos;  

o Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;  

o Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao 

processo de aprendizagem e avaliação dos alunos 
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PONTO Nº 5 DA ORDEM DE TRABALHOS - Conteúdos lecionados e aulas dadas 

 Registar eventuais atrasos no cumprimento das planificações e respetiva fundamentação sugestões de 

superação; 

 Identificação das disciplinas, não sujeita a avaliação externa, cuja taxa de execução das aulas 

ministradas seja inferior a 90% das aulas previstas; (Incluir aqui as disciplinas sujeitas a prova de 

aferição) 

 Identificação das disciplinas, sujeitas a avaliação externa, cuja taxa de execução das aulas 

ministradas seja inferior a 95% das aulas previstas; (Não incluir aqui as disciplinas sujeitas a prova de 

aferição) 

 

5. QUANDO NECESSÁRIO CONSIDERAR A SEGUINTE ALÍNEA 

Alínea  Descrição 

a) Disciplina de organização semestral. 

b) Não foi atribuída a classificação final do 1º período. 

 

6. DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL 

No 8.º ano de escolaridade, a avaliação sumativa das disciplinas de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e de oferta de escola (OE-ET), processa-se do seguinte modo: 

a. Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º semestre e no 

final do ano letivo; 

b. A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à semelhança das classificações 

das outras disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do 

ano letivo 

 

7. EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

I. No 1.º ciclo do ensino básico: 

a. A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em cada disciplina, sendo 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com 

inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de 

registo de avaliação; 

b. Exceciona-se do disposto no número anterior relativamente à Cidadania e Desenvolvimento e 

de Tecnologias de Informação e Comunicação, devendo ser observadas como componentes 

de integração curricular transversal potenciada pela dimensão globalizante do ensino, 
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constituindo esta última componente uma área de natureza instrumental, de suporte às 

aprendizagens a desenvolver. 

 
Tabela de conversão: 

 

Menção Percentagem 

INSUFICIENTE De 0%  a 49% 

SUFICIENTE De 50%  a 69% 

BOM De 70%  a 89% 

MUITO BOM De 90%  a 100% 

 
II. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico: 

a. A informação resultante da avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as 

disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a 

consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

b. A expressão dos resultados da avaliação dos alunos que beneficiam de medidas seletivas e/ou 

adicionais, obedece ao disposto nos números anteriores, de acordo com a especificidade do 

currículo do aluno. 

c. A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de 

cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível 

em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do 

aluno 

III. No ensino secundário: 

a. A avaliação expressa-se na escala de 0 a 20 valores. 

b. A componente de Cidadania e Desenvolvimento é uma área de trabalho transversal, onde se 

cruzam contributos das diferentes disciplinas com os temas da estratégia de educação para a 

cidadania da escola através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos. 

c. A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a 

participação dos alunos nos projetos desenvolvidos objeto de registo anual no certificado do 

aluno. 

 

 

8. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

I. Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto – Regulamenta os cursos científico -humanísticos, a que se 

refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente dos 

cursos de Ciências e Tecnologia. 

II. Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto - Procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino 

básico, previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente o 

ensino básico geral e os cursos artísticos especializados, definindo as regras e procedimentos da 
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conceção e operacionalização do currículo dessas ofertas, bem como da avaliação e certificação das 

aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

III. Decreto-Lei n.º 54/2018 - Diário da República n.º 129/2018, Série I de 2018-07-06 - Estabelece o 

regime jurídico da educação inclusiva. 

IV. Decreto-Lei n.º 55/2018 - Diário da República n.º 129/2018, Série I de 2018-07-06 - Estabelece o 

currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. 

V. Despacho Normativo n.º 10-B/2018 - Diário da República n.º 129/2018, 1º Suplemento, Série II de 

2018-07-06 - Estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano letivo nos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

VI. Despacho Normativo nº 1-F/2016- Regulamenta a avaliação do ensino básico; 

VII. Portaria n.º 304-B/2015 - Primeira alteração à Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, que define o 

regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, 

de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais 

VIII. Portaria n.º 243/2012 - Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-

humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de 

Artes Visuais, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, e 

estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos. 

 


