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Critérios Gerais de Avaliação 
I – Introdução 

 
Enquanto parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, a 

avaliação assume-se como instrumento regulador, orientador do percurso escolar e 
certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do seu percurso 
escolar, independentemente do ciclo de ensino que frequente. 
A avaliação deverá ser compreendida como um instrumento fundamental da 
atividade pedagógica e um processo que permite para além de classificar, motivar, 
melhorar e potenciar as capacidades dos alunos. 

 
II – Ensino Básico 

 
0. Objetivos Básicos da Avaliação 
 
Respeitando a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho (1ª alteração), pelo Decreto-
Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro (2ª alteração), e pelo Decreto-Lei n.º 
17/2016, de 4 de abril (3ª alteração), Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 6 de 
dezembro e Despacho normativo n.º 14/2011, de 18 de novembro) destacam-se os 
seguintes objetivos que devem reger a avaliação: 

• Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e 
capacidades pretendidas, de acordo com os contextos em que ocorrem; 

• Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 
• Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de auto-

avaliação regulada e sua articulação com os momentos de avaliação 
sumativa; 

• Valorização da evolução do aluno; 
• Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adotados; 
• Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação 

 
 
1. Avaliação no 2.º e 3º ciclos do ensino básico 

 
A avaliação no ensino básico artístico é regulamentada pela Portaria nº 225/2012, 
de 30 de junho e pela Portaria nº 225-B/2012, de 13 de agosto. 
 
1.1 Avaliação diagnóstica 
A avaliação diagnóstica deve ser realizada em todas as disciplinas e turmas, em data 
a marcar nas primeiras semanas do ano letivo, e a sua forma deve ser definida em 
cada departamento curricular. Poderá haver disciplinas em que, atendendo à sua 
natureza, não faça sentido realizar uma avaliação diagnóstica. Cabe a cada 
departamento definir estas disciplinas. 
Em cada disciplina, a avaliação diagnóstica deve ter em conta aprendizagens dos 
anos anteriores.  
Se o departamento decidir entregar os resultados da avaliação diagnóstica aos 
alunos, ela deve ter carácter descritivo/qualitativo. 
 
1.2 Avaliação formativa 
A avaliação formativa tem caráter contínuo e sistemático e deve recorrer a 
instrumentos de recolha de informação diferenciados e adequados às aprendizagens e 
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contextos em que ocorrem. Cabe a cada departamento (ou grupo disciplinar) definir 
os instrumentos de avaliação mais adequados à recolha de informação (pelo menos 
de dois tipos diferentes) sobre as aprendizagens dos alunos no domínio dos 
conhecimentos/capacidades, tendo em conta os objetivos gerais e metas de cada 
uma das disciplinas, e também o domínio das atitudes/comportamentos. Neste 
âmbito há a considerar o seguinte: 
 
 -  Domínio conhecimentos/capacidades 
Neste domínio cada grupo disciplinar deve definir os meios e os instrumentos de 
avaliação que considera adequados, tendo em conta os objetivos da sua disciplina. 
Nos testes e outros trabalhos realizados pelos alunos, devem ser usadas as menções 
qualitativas de acordo com a seguinte tabela: 
 
Percentagem Nível Menção qualitativa 
 

Percentagem  Nível Menção qualitativa 

0% - 19% 1 Muito Insuficiente 

20% - 49% 2 Insuficiente 

50% - 69% 3 Suficiente 

70% - 89% 4 Bom 

90% - 100% 5 Muito Bom 
 
 - Domínio atitudes/comportamentos 
A avaliação neste domínio deve ter em conta os parâmetros e os indicadores 
correspondentes, definidos no quadro seguinte, ou outros a definir por área 
disciplinar: 
 
Parâmetros Indicadores 
 
 
Participação 
 

• Executa as tarefas propostas 

• Intervém oportunamente na aula 

• Colabora ativamente nas atividades de âmbito artístico 

 
 
 
Responsabilidade  

• Traz o material necessário 

• Cumpre as tarefas que lhe são atribuídas 

• Cumpre os prazos estabelecidos 

• É assíduo e pontual 

• Faz uma autoavaliação consciente 

Cooperação  
• Partilha informações e/ou conhecimentos 

 
 
Respeito  

• Age de modo a não perturbar o funcionamento da aula 

• Aguarda a sua vez para intervir 

• Ouve as intervenções dos outros 

 
 
Autonomia  

• Revela iniciativa na realização dos trabalhos 

• Emite opiniões pertinentes para o decorrer da aula 

• Levanta questões pertinentes para o decorrer da aula 
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Cabe a cada departamento (ou grupo disciplinar), no início de cada ano letivo, fazer 
um balanço da avaliação formativa realizada no ano anterior, decidir se deve ou não 
ser alterada e qual o sentido dessas mesmas alterações. 
 
1.3 Avaliação sumativa 
 
A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens do aluno, tendo como objetivo a classificação e 
certificação. 
A avaliação sumativa inclui: 

• A avaliação sumativa interna; 
• A avaliação sumativa externa no 9º ano de escolaridade. 

 
1.3.1 Avaliação sumativa interna 
 
Esta avaliação realiza-se no final de cada período letivo e resulta da informação 
recolhida ao nível das aprendizagens no domínio dos conhecimentos/capacidades e 
no domínio das atitudes/ comportamentos. (Instrumentos de avaliação - Anexo I) 
 
A avaliação sumativa interna expressa-se, no final de cada período e em cada 
disciplina, numa escala quantitativa de 1 a 5. 
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão, 
retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno. 
 
A avaliação nas disciplinas da formação vocacional do 6º Ano-2º grau e 9º Ano-5º 
grau inclui provas globais, cuja ponderação é de 30% no cálculo da classificação 
final da disciplina. 
A prova global tem caráter obrigatório nas disciplinas de Instrumento, Iniciação à 
Prática Vocal e Prática Vocal. 
A realização destas provas deve ocorrer dentro do calendário escolar (Portaria n.º 
225/2012,  Art.º 12º) (Anexo II – Regulamento provas globais). 

 
Ponderações dos vários domínios na avaliação sumativa interna 
 
Em todas as disciplinas da formação geral, exceto na disciplina de Educação Física  

• Domínio dos conhecimentos/capacidades – entre 80% e 90% 
• Domínio das atitudes/ comportamentos – entre 10% e 20%  

 
Educação Física 
 
Na disciplina de Educação Física, a avaliação realiza-se com base nos seguintes 
critérios e ponderações: 
 

• Aptidão física: 20% 
• Atividades físicas: 50% 
• Saberes e conhecimentos: 10% 
• Atitudes e comportamentos: 20% 
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1.3.2 Provas de avaliação externa 

 
 
A avaliação externa é da responsabilidade dos serviços do Ministério da Educação e 
compreende a realização de : 

 
a) provas de aferição 

 
Estas provas são obrigatórias para todos os alunos do 5º e 8º anos de escolaridade. 
O processo de aferição abrange, anualmente, as disciplinas de Português ou de 
Matemática e, rotativamente, uma das outras disciplinas. 
 

b) provas finais de ciclo 
 
As provas de 9º ano de escolaridade incidem sobre as aprendizagens do 3º ciclo 
nas áreas curriculares de: 

- Português e Matemática; 
- Português Língua Não Materna (PLNM) e Matemática, para os alunos que tenham 
concluído o nível de proficiência linguística de iniciação A1 e A2 ou o nível 
intermédio B1, nos 2.º e 3.º ciclos. 

 
 

2. Efeitos da Avaliação Sumativa - 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico  
 
Progressão / Retenção 
 
A avaliação do aproveitamento dos cursos básicos de música rege-se de acordo com 
as normas gerais aplicadas ao ensino Básico Geral e pelas especificidades previstas na 
Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho. 
 
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 
retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou 
Não transitou, no final de cada ano, e de Aprovado(a) ou Não aprovado(a), no final 
de cada ciclo. 
 
Nos anos intermédios do 2º e 3º ciclos, o aluno não progride se: 
 

o Tiver obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português e de 
Matemática; 
 

o Tiver obtido classificação inferior a 3 em quaisquer três disciplinas. 
 
 
No final do 3.º ciclo, não são admitidos às provas finais do 9.º ano de escolaridade os 
alunos que tenham obtido um conjunto de classificações na avaliação sumativa 
interna que já não lhes possibilite obter, após a realização das provas finais a 
Português e Matemática, um conjunto de classificações finais que lhes permita a 
progressão. 
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No final do 2º e 3º ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação 
sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência 
à frequência, e, no 9º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e 
obtém a menção não aprovado se tiver obtido: 
 

o classificação final inferior a 3 nas disciplinas de Português e de Matemática; 
 

o classificação final inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 
 

 
Relativamente à  avaliação dos cursos do ensino artístico especializado de música, 
salientam-se os seguintes pontos: 
 

o a progressão nas disciplinas da componente de formação vocacional é 
independente da progressão do ano de escolaridade; 

 
o o aproveitamento em qualquer disciplina da formação vocacional não é 

considerado para efeitos de retenção de ano ou de admissão às provas finais 
de  9º ano; 

 
o A obtenção, no final do 3º período, de nível inferior a 3 em qualquer das 

disciplinas da Formação Vocacional impede a progressão nessa disciplina, sem 
prejuízo de progressão nas restantes disciplinas desta componente; 

 
o Os alunos em regime integrado e articulado que apresentem um desfasamento 

entre o ano de escolaridade e o grau das disciplinas da formação vocacional 
em regime de turma, podem, por decisão do estabelecimento de ensino, 
integrar o ano frequentado, sem prejuízo da necessidade de realização de 
provas de transição de ano/grau no decurso desse ano letivo;  

 
o As provas referidas na alínea anterior incidem sobre todo o programa do ano 

anterior (Artigo 11º da Portaria n.º 225/2012). 
 

o Os alunos realizarão provas de instrumento, em momento definido em 
calendário geral. Estas provas terão uma ponderação de 30% na nota final da 
disciplina. 

 
 

Ficam impedidos de renovar a matrícula os alunos que se encontrem nas seguintes 
situações: 
 

o  Não obtenham aproveitamento em 2 anos consecutivos em qualquer das 
seguintes disciplinas: Formação Musical, Instrumento, Iniciação à Prática 
Vocal ou Prática Vocal e Classes de Conjunto; 

 
o Não obtenham aproveitamento em 2 anos interpolados em qualquer das 

seguintes disciplinas: Instrumento, Iniciação à Prática Vocal ou Prática Vocal; 
 

o Não obtenham aproveitamento em duas disciplinas da  componente de 
formação vocacional no mesmo ano letivo; 
 

o Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de 
assiduidade por parte do aluno; 

 
o No regime supletivo, um aluno fica impedido de renovar a matrícula quando 

o desfasamento em qualquer das disciplinas da formação vocacional for 
superior a 2 anos 
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o  
Quadro síntese -  2º e 3º ciclos 

 

 
ALUNOS DO 

ENSINO 
INTEGRADO E 
ARTICULADO 

 
 

ALUNO QUE FOI ADMITIDO 
COM DESFASAMENTO DE 1 

ANO EM QUALQUER 
DISCIPLINA DA FV 

 
(Ex: Aluno admitido no 7º 
ano de escolaridade, que 

está no 2º grau de FM) 

1. Consegue ultrapassar o 
desfasamento (Ex: Faz o 2º e 3º 
graus) 
 

PROSSEGUE 
ESTUDOS 

2. Não consegue ultrapassar o 
desfasamento, mas consegue 
completar o grau com que foi 
admitido (Ex: faz apenas o 2º grau)  
 

MUDA DE 
REGIME 

3. Não consegue ultrapassar o 
desfasamento (Ex: não faz nem o 2º, 
nem o 3º graus)  
 

NÃO PODE 
RENOVAR 
MATRÍCULA 

ALUNO COM UMA NEGATIVA 
EM QUALQUER DISCIPLINA 

DA FORMAÇÃO  
VOCACIONAL – Formação 

Musical, Instrumento, 
Iniciação à Prática Vocal ou 
Prática Vocal e Classes de 

Conjunto 
 
 
 

1. Reprova pela 1ª vez numa 
disciplina: 
 
Podem ser asseguradas medidas de 
apoio e complemento pedagógico. O 
aluno terá que ultrapassar o 
desfasamento, obrigatoriamente, no 
ano letivo seguinte. 
 
(Ex: Tendo um aluno reprovado no 2º 
grau de FM, no ano seguinte terá que 
fazer o 2º e 3º graus, para poder 
prosseguir estudos neste regime) 
 

PROSSEGUE 
ESTUDOS 

2. Reprova na mesma disciplina, pela 
2ª vez, em anos consecutivos, mas 
completa o grau anterior.  
 
(Ex: O aluno faz apenas o 2º grau, 
mas não o 3º grau)  
 

MUDA DE 
REGIME 

3. Reprova na mesma disciplina, 
pela 2ª vez, em anos consecutivos. 
 
(Ex: O aluno não faz nem o 2º, nem o 
3º graus) 
 

NÃO PODE 
RENOVAR 
MATRÍCULA 
 

4. Reprova, pela 2ª vez, em anos 
consecutivos ou interpolados,  na 
disciplina de Instrumento, 
Introdução à prática vocal ou 
prática vocal 
 

ALUNO COM NÍVEL  
NEGATIVO A DUAS 
DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO 
VOCACIONAL 

NÃO PODE RENOVAR MATRÍCULA 

INCUMPRIMENTO DO DEVER 
DE ASSIDUIDADE NÃO PODE RENOVAR MATRÍCULA 
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ENSINO SUPLETIVO 

ALUNO COM UMA 
NEGATIVA EM 
QUALQUER 
DISCIPLINA DA 
FORMAÇÃO  
VOCACIONAL 
 

Desfasamento de 1 ano 
relativamente ao ano de 
escolaridade que 
frequenta RENOVA MATRÍCULA 

ALUNO QUE 
REPROVA PELA 2ª 
VEZ NA MESMA 
DISCIPLINA 
 

Desfasamento de 2 anos 

NÃO PODE RENOVAR 
MATRÍCULA 

 
 

 
III. Ensino Secundário 

 
1. Ensino Secundário Integrado 

 
A avaliação do ensino secundário artístico é regulamentada pela Portaria 243-
B/2012, de 13 de agosto. 

 
1.1 Avaliação diagnóstica 

 
A avaliação diagnóstica deve ser realizada em todas as disciplinas e turmas, em data 
a marcar nas primeiras semanas do ano letivo, e a sua forma deve ser definida em 
cada departamento curricular. 
Poderá haver disciplinas em que, atendendo à sua natureza, não faça sentido realizar 
uma avaliação diagnóstica. Cabe a cada departamento definir estas disciplinas.  
Em cada disciplina, a avaliação diagnóstica deve ter em conta as aprendizagens 
fundamentais do ano anterior.  
A informação a entregar aos alunos, se o departamento assim o entender, deve ter 
carácter descritivo/qualitativo. 
 
1.2 Avaliação formativa 
 
A avaliação formativa tem caráter contínuo e sistemático e deve recorrer a 
instrumentos de recolha de informação diferenciados e adequados às aprendizagens e 
contextos em que ocorrem. Cabe a cada departamento (ou grupo disciplinar) definir 
os instrumentos de avaliação mais adequados (pelo menos de dois tipos diferentes) à 
recolha de informação sobre as aprendizagens dos alunos no domínio dos 
conhecimentos/capacidades (tendo em conta os objetivos gerais de cada uma das 
disciplinas) e no domínio das atitudes/comportamentos. 
 
Neste âmbito há a considerar o seguinte: 
 
Domínio dos conhecimentos/capacidades 
Neste domínio, cada grupo disciplinar deve definir os meios e os instrumentos de 
avaliação que considera adequados, tendo em conta os objetivos e metas  da sua 
disciplina. Para que haja uniformidade na informação a dar aos alunos, no que se 
refere a testes e outros trabalhos realizados, devem ser usadas as menções 
qualitativas de acordo com a tabela seguinte: 
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Valores Menção qualitativa 

0 a 3 Muito Insuficiente 

4 a 9 Insuficiente 

10 a 13 Suficiente 

14 a 17 Bom 

18 a 20 Muito Bom 
 
Domínio das atitudes/comportamentos/capacidades  

A avaliação no domínio das atitudes/comportamentos deve ter em conta os 
parâmetros indicadores do quadro seguinte, ou outros a definir por área disciplinar: 
 
 Indicadores 

A
ti

tu
de

s 
/ 

co
m

po
rt

am
en

to
s/

 
co

m
pe

tê
nc

ia
s 

 

• Participa nas tarefas propostas e executa-as 
• Participa na aula de modo oportuno, espontâneo e voluntário 
• Aguarda a sua vez para intervir /Ouve as intervenções dos outros 
• Partilha informações e/ou conhecimentos 
• Revela iniciativa na realização dos trabalhos 
• Cumpre os prazos estabelecidos 
• Faz uma autoavaliação consciente 
• Postura enquanto intérpretes/executantes  

 
 
1.3 Avaliação sumativa interna 
 
A avaliação sumativa interna traduz-se na formulação de um juízo global sobre a 
aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 
certificação. 
 
1.3.1 A avaliação sumativa interna realiza-se: 

a) Através da formalização em reuniões do Conselho de Turma no final do 1º, 2º 
e 3º períodos; 

b) Através da PAA (no âmbito das disciplinas da componente científica e/ou 
técnica-artística, em ano terminal) (Anexo IV- Regulamento da PAA); 

c) Através de provas de equivalência à frequência (nas componentes de 
formação geral, científica e técnico-artística). 

  
A avaliação sumativa em cada disciplina e na PAA expressa-se numa escala 
quantitativa de 0 a 20 valores. 
 
 
Ponderações 
Ensino Secundário (Integrado) 
 
Disciplinas da formação geral (Inglês, Português e Filosofia) 
 

• Domínio dos conhecimentos/capacidades – entre 90% e 95% 
• Domínio das atitudes/comportamentos – entre 5% e 10% 
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Educação Física 
 
Na disciplina de Educação Física, a avaliação realiza-se com base nos seguintes 
critérios e ponderações: 
 

• Aptidão física: 20% 
• Atividades físicas: 50% 
• Saberes e conhecimentos: 10% 
• Atitudes e comportamentos: 20% 

 
Disciplinas da formação vocacional: 
 
Disciplina de Instrumento  (regimes integrado e articulado) 
 
A avaliação final de cada período da disciplina de Instrumento terá, 
obrigatoriamente, de refletir a ponderação de três parâmetros: avaliação contínua, 
prova técnica e prova de recital, exceptuando no 3º período do 12º ano, no qual se 
realiza a prova de aptidão artística (PAA).    
 
A avaliação contínua terá um peso (ponderação) de: 

10º ano 11º ano 12º ano  

1º Período - 70%  
2º período - 60% 
3º período - 60%  
 

1º Período - 50%  
2º Período - 50% 
3º período - 50%  
 

1º Período - 50%  
2º Período - 50% 
3º período – 50% 

 
Disciplina de Música de Câmara (regimes integrado e articulado) 
 
A avaliação final de cada período da disciplina de Música de Câmara terá, 
obrigatoriamente, de refletir a ponderação de dois parâmetros: avaliação contínua – 
50% - e prova de recital - 50%. 
 
 
No regime supletivo: 

• Os alunos não realizam provas de recital na disciplina de Instrumento/Canto, 
sendo a nota final resultado da avaliação contínua; 

• Na disciplina de Música de Câmara, se os alunos integrarem grupos com alunos 
dos regimes integrado ou articulado, fazem provas de recital. A nota final da 
disciplina é a da avaliação contínua. 

 
 
 
Outras disciplinas da formação vocacional  
 
A avaliação é contínua e os critérios específicos de cada disciplina encontram-se 
publicados na página da escola. 
 
Provas de Transição de Ano/Grau - (Acumulação/ transição)  
 
Podem realizar-se, a pedido do aluno, para transição de ano ou grau nas disciplinas 
das componentes científica e técnica-artística. 
A prova incide sobre todo o programa do ano de escolaridade anterior àquele a que o 
aluno se candidata. 
A classificação obtida na prova, em caso de aprovação, corresponde à classificação 
de frequência da disciplina no ano ou grau ao qual a mesma se reporta. 
(Anexo III – Regulamento das provas de acumulação)  
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Prova de aptidão artística - PAA 
 
Esta prova realiza-se no ano terminal do respetivo curso.  (Anexo IV - Regulamento 
da PAA)  
 
1.3.2 Avaliação sumativa externa 
 
Destina-se aos alunos dos cursos de ensino artístico que pretendam prosseguir 
estudos no ensino superior. 
 
A avaliação sumativa externa é feita nos termos do artigo 29º do Decreto-Lei nº 
139/2012, de 5 de julho, e compreende a realização de exames finais nacionais nas 
disciplinas da componente da formação geral de: 

a) Português 
b) Filosofia   

 
2. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA - Ensino secundário  
 
(Portaria n.º 243-B/2012,  Art.º 37)  
 

o A aprovação do aluno em cada disciplina e na PAA depende da obtenção de 
uma classificação final  igual ou superior a 10 valores; 

o A progressão nas disciplinas da formação científica e técnica-artística faz-se 
independentemente da aprovação nas disciplinas da formação geral; 

o A obtenção de classificação inferior a 10 valores em qualquer disciplina das 
componentes  de formação científica e técnica-artística impede a progressão 
na respetiva disciplina, sem prejuízo de progressão nas restantes; 

o Um aluno não transita de ano se obtiver classificação inferior a 10 valores a 
mais de duas disciplinas da formação geral; 

o Os alunos com classificações inferiores a 10 valores, em duas disciplinas, 
progridem nessas disciplinas desde que a classificação não seja inferior a 8 
valores; 

o Os alunos não progridem se obtiverem classificação inferior a 10 valores em 2 
anos curriculares consecutivos.  

o No ano terminal, a classificação de frequência das disciplinas da formação 
geral não pode ser inferior a 8 valores; 

 
Ficam impedidos de renovar a matrícula  os alunos que se encontrem nas seguintes 
situações: 
 

o Não obtenham aproveitamento durante 2 anos consecutivos ou interpolados 
em qualquer das disciplinas da componente  de Formação científica ou 
técnico-artística; 

o Não obtenham aproveitamento em 3 disciplinas das componentes de 
Formação científica ou técnico-artística no mesmo ano letivo; 

o Tenham frequentado o Curso secundário de Música ou  de Canto por um 
período de 5 anos letivos e sejam alvo de financiamento público;  

o Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de 
assiduidade por parte do aluno. 
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QUADRO SÍNTESE – Formação Geral 
 

Situação escolar no 10º/11º 
 

Condições de matrícula no 11º/12º 

Classificação da avaliação interna igual ou 
superior a 10 valores em todas as 
disciplinas do respetivo plano curricular 
 

Matrícula em todas as disciplinas 

Classificação da avaliação interna igual ou 
superior a 10 valores em todas as disciplinas 
do respetivo plano curricular, excepto em 
duas, e nestas a classificação não foi 
inferior a 8 valores 

Matrícula em todas as disciplinas, incluindo 
aquelas em que a classificação foi inferior a 
10 valores. No ano seguinte, nestas 
disciplinas, para efeitos de progressão, deve 
obrigatoriamente obter uma classificação que 
lhe permita obter  média de 10 valores. 
 

Classificação da avaliação interna igual ou 
superior a 10 valores em todas as disciplinas 
do respetivo plano curricular, excepto em 
duas, e nestas (ou numa delas) a 
classificação é inferior a 8 valores 

Matrícula em todas as disciplinas, excepto 
naquela ou naquelas, conforme o caso, em 
que a classificação foi inferior a 8 valores. 
 A aprovação  na(s) disciplina(s) com 
classificação inferior a 8 valores fica 
dependente da aprovação no respetivo 
exame/prova de equivalência à frequência 
como autoproposto. 
 

Mais de duas classificações inferiores a 10 
valores 

O aluno não transita de ano. Repete a 
matrícula nas disciplinas do 10º/11º em que 
obteve classificação inferior a 10 valores, 
podendo ainda matricular-se, para melhoria 
de nota, naquelas em que obteve 
classificação igual ou superior a 10 valores 
 

 
QUADRO SÍNTESE – Formação Científica e Técnica-artística 
 

 Nível negativo em 2 anos consecutivos ou 
interpolados em qualquer das disciplinas da 
componente formação científica ou técnica-
artística. 
 

NÃO PODE RENOVAR MATRÍCULA 

Nível negativo em 3 disciplinas das 
componentes de formação científica ou 
técnica-artística no mesmo ano letivo. 
 

Alunos que tenham frequentado o Curso 
Secundário de Música ou  de Canto por um 
período de 5 anos letivos. 

Manutenção da situação do incumprimento 
do dever de assiduidade por parte do aluno. 
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Casos especiais:  
 
Avaliação nas disciplinas de Música de Câmara e   Instrumento/Canto  (aprovado 
em CP de 12 de março de 2014) 
 
Sempre que, por motivo médico devidamente comprovado, que determine uma 
paragem prolongada, o aluno se vir impedido de prestar provas técnicas e/ou de 
recital nas disciplinas de Música de Câmara e/ou Instrumento ou Canto, dever-lhe-á 
ser atribuída, no final do período, a classificação correspondente à avaliação 
contínua. Para tal, deverá ser apresentado relatório clínico com descrição do 
impedimento e prazo previsível de recuperação. Não havendo elementos de 
avaliação contínua que permitam formular um juízo global sobre as aprendizagens 
realizadas, poderá não lhe ser atribuída classificação. 
No caso de esta situação ocorrer duas vezes no mesmo ano letivo, a segunda 
ocorrência implica a realização obrigatória das provas técnicas e/ou de recital em 
data posterior. 
 
 
3. Cursos Profissionais      
 
3.1 Assiduidade 
 
(Articulado com a Lei nº 51/2012, de 5 de setembro - Estatuto do aluno e a Portaria 
n.º 74-A /2013, de 15 de fevereiro )  
 
Para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, a assiduidade do aluno 
não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina. 
 
Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, o professor 
deverá elaborar um plano de relevação de faltas, tendo em vista o cumprimento dos 
objetivos de aprendizagem. (nº 3 do artigo 9º da Portaria 74-A/2013, de 15 de 
fevereiro) 
(Anexo V – Plano de relevação de faltas do ensino profissional)  
 
Sempre que o aluno falte por motivo de participação em atividades propostas e/ou 
autorizadas pela escola, essas faltas não deverão ser consideradas nem 
contabilizadas. 
 
3.2 Avaliação da Componente de Formação Científica e Formação Técnica 

 
3.2.1 Avaliação da disciplina de Instrumento 
 
A avaliação final do 1.º ao 8.º módulo da disciplina de Instrumento terá, 
obrigatoriamente, de refletir a ponderação de três parâmetros: avaliação contínua, 
prova técnica e prova de recital. 
 
A avaliação contínua terá um peso de: 
 
- 70% no 1.º módulo,  
- 60% nos 2.º e 3.º módulos 
- 50%  nos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º módulos 
- No 9.º módulo a avaliação é a classificação obtida na prova de recital da PAP 
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As provas técnica e de recital, em conjunto, terão um peso de: 
- de 30% no 1.º módulo (18% para a prova técnica; 12% para a prova de recital); 
- 40% nos 2.º e 3.º módulos (16% para a prova técnica; 24% para a prova de recital); 
- 50% nos restantes módulos (20% para a prova técnica; 30% para a prova de recital). 

3.2.2. Avaliação da disciplina de Música de Câmara 
 
A avaliação final de cada período da disciplina de Música de Câmara terá, 
obrigatoriamente, de refletir a ponderação de dois parâmetros: avaliação contínua – 
50% - e prova de recital - 50%. 
 
3.3  Prova de aptidão profissional – PAP 
 
A avaliação sumativa interna integra, no final do último ano do ciclo de formação, 
uma prova de aptidão profissional. (Anexo VI – Regulamento da prova) 
 
3.4 Avaliação da componente sócio-cultural 
 
A avaliação de cada módulo é realizada por avaliação sumativa interna, expressa 
numa escala de 0 a 20 valores e de acordo com as ponderações previstas para o 
ensino regular e ensino vocacional. 

 

3.5 Provas de recuperação 

O aluno conclui cada módulo  com aproveitamento igual ou superior a 9,5 valores. 

Após a avaliação relativa a cada módulo, em caso de falta ou nota insuficiente, o 
aluno terá oportunidade de realizar uma prova de recuperação uma semana após a 
primeira avaliação. Se o aluno voltar a faltar ou a não obter nota suficiente para 
completar o módulo, apenas poderá voltar a realizar a prova de recuperação nas 
épocas de exames, a definir, no final de cada período e do ano letivo. 
 
As provas de recuperação poderão igualmente funcionar para efeitos de melhoria de 
nota. 
 
O aluno deverá requerer, no início de cada ano letivo e em condições a fixar pelos 
órgãos competentes, a avaliação dos módulos não realizados no ano letivo anterior. 
 
3.6 Renovação de matrícula  
 
Sempre que, após a época extraordinária de recuperação, o aluno tiver 9 ou mais 
módulos em atraso (no total das disciplinas do plano de estudos) ou 3 módulos em 
atraso, na disciplina de instrumento, deve o conselho de turma pronunciar-se sobre a 
adequação do perfil do aluno à natureza vocacional do curso de instrumentista, 
emitindo parecer sobre a renovação de matrícula ou encaminhamento para percurso 
formativo diferente. 
 

IV. Considerações gerais 
 

A autoavaliação constitui um modo de participação e implicação dos alunos na sua 
própria formação e contribui para o desenvolvimento de atitudes de 
responsabilidade, cooperação e tolerância, devendo ser realizada pelos alunos no 
final de cada período letivo. Desta forma, é importante que cada professor dê a 
conhecer previamente aos seus alunos os aspectos que serão objecto de observação 
bem como os critérios de avaliação no âmbito da respetiva disciplina/ano. 
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V. Disposições Finais 

 
1. Os presentes critérios gerais de avaliação, depois de aprovados, entrarão em 

vigor, podendo ser revistos anualmente. 

2. Cabe a todos os Departamentos Curriculares, de acordo com a especificidade 
das disciplinas que lecionam, conciliar estes critérios comuns a toda a escola 
com as orientações dos respetivos programas. 

3. Os casos omissos neste documento serão objeto de resolução por parte da 
Direção, ouvido, sempre que possível, o Conselho Pedagógico. 

 
 
 
Legislação essencial sobre a avaliação 
 

Ensino artístico  

 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho (medidas de suporte à aprendizagem) 

Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

Portaria n.º 225-B/2012, de 13 de agosto – Estágios 

Aviso n.º 14538/2012, de 30 de outubro 

Declaração de Retificação n.º 58/2012, de 12 de outubro 

Declaração de Retificação n.º 55/2012, de 28 de setembro 

Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto 

Declaração de rectificação n.º 138/2009, de 20 de janeiro (Supletivo) 

Despacho n.º 18041/2008, de 4 de julho (Supletivo) 

Portaria 1550/2002, de 26 de dezembro 

Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de novembro 

Despacho 76-SEAM-85, de 9 de outubro 
 

Ensino Básico  

Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto – Organização dos currículos do ensino básico 
de Música 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do aluno) 

Despacho Normativo nº 14/2011, de 18 de novembro 

Despacho Normativo nº 5/2007, de 10 de janeiro 

Despacho Normativo nº 18/2006, de 14 de março  

Declaração de Rectificação nº 25/2006, rectifica o Despacho Normativo nº 18/2006 

Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho (Cursos de Educação Formação) 

 
Ensino Secundário 
 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do aluno) 

Declaração de Rectificação nº 23/2006, de 7 de abril 

Portaria n.º 260/2006, de 14 de março (Introduz alterações à Portaria nº 550-A/2004) 
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Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de maio (Avaliação do Ensino Secundário – Cursos 
Científico-Humanísticos) 

Portaria n.º 259/2006, de 14 de março (Introduz alterações à Portaria nº 550-D/2004) 

Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de maio (Cursos Profissionais de nível secundário) 

Portaria n.º 797/2006, de 10 de agosto (Introduz alterações à Portaria nº 550-C) 

Despacho n.º 14758/2004, de 23 de julho (regulamenta a Portaria nº 550-C) 

 

Ensino Profissional:  

Portaria n.º74-A/2013, de 15 de fevereiro 
 
Portaria n.º 221/2007, de 1 de março 
 
Despacho n.º 16910/2011, de 16 de dezembro 
Ministério da Economia e do Emprego - Gabinete do Secretário de Estado do Emprego 
Fixa o valor máximo do indicador de custo por hora e por formando, na modalidade 
de formação «Cursos de ensino artístico especializado». 
 
Despacho nº 3999/2011, de 2 de março 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social  
Aprovação do Regulamento Específico que Define o Regime de Acesso aos Apoios 
Concedidos no Âmbito da Tipologia de Intervenção n.º 1.6, «Ensino artístico 
especializado», do eixo n.º 1, «Qualificação inicial de jovens» do POPH. 
 
Portaria nº 36/2011, de 13 de janeiro 
Ministério da Educação 
Clarifica o nível de qualificação decorrente da conclusão com aproveitamento e da 
certificação dos cursos básicos criados pela Portaria n.º 691/2009, de 25 de junho. 
 
 
Outra Legislação  
 
 
Despacho nº 7307/2010, de 27 de abril 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Educação 
Cria no âmbito do Ministério da Educação um grupo de trabalho incumbido de 
proceder à elaboração de um estudo, visando a adaptação e o alargamento do 
Projecto Orquestra Geração a outras escolas ou agrupamentos de escolas 
portuguesas, doravante denominado grupo de trabalho. 
 
 
Declaração de Rectificação nº 59/2009,de 7 de agosto 
Presidência do Conselho de Ministros  
Rectifica a Portaria nº 691/2009, de 25 de junho, do Ministério da Educação, que cria 
os Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano e aprova os respectivos 
planos de estudo, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 121, de 25 de junho 
de 2009. 
 
Despacho n.º 15897/2009, de 13 de julho 
Ministério da Educação  
Republicação do despacho n.º 17 932/2008, de 3 de julho, que regula o apoio 
financeiro no âmbito do ensino especializado da Música. 
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Despacho nº 11477/2009, de 12 de maio 
Ministério da Educação  
Concessão e renovação da autonomia ou paralelismo pedagógico às escolas 
particulares e cooperativas de música, dança e artes plásticas. 
 
Aviso nº 3803/2009, de 17 de fevereiro 
Ministério da Educação 
Lista dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo abrangidos pelos 
regimes de autonomia/paralelismo pedagógico, no ano letivo de 2008/2009. 
 
Declaração de rectificação nº 137/2009, de 20 de janeiro 
Ministério da Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 
Procede à rectificação do Despacho nº 17932/2008, de 3 de Julho. 
 
Despacho n.º 31227/2008, de 4 de dezembro 
Ministério da Educação - Direcção Regional de Educação do Norte 
Rede de vinculação dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo do 
ensino artístico especializado ao Conservatório de Música Calouste Gulbenkian - 
Braga e Conservatório de Música do Porto 
 
Aviso nº 28052/2008, de 24 de novembro 
Ministério da Educação - Direcção Regional de Educação do Algarve 
Relação de estabelecimentos de ensino vocacional da música. 
 
Despacho nº 17932/2008, de 3 de julho 
Ministério da Educação 
Regula o apoio financeiro no âmbito do ensino especializado da Música. 
 
Despacho normativo n.º 29/2008, de 5 de junho 
Ministério da Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 
Altera o despacho normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro, o qual regulamenta o 
processo de reorientação do percurso formativo dos alunos do ensino secundário. 
 
Declaração de Rectificação nº 23/2006, de 7 de abril 
Presidência do Conselho de Ministros 
Rectifica o Decreto-Lei nº 24/2006, de 6 de fevereiro, que altera o Decreto-Lei nº 
74/2004, de 26 de março, que estabelece os princípios orientadores da organização e 
da gestão curricular, bem como da avaliação das aprendizagens, no nível secundário 
de educação. 
 
Portaria nº 23/2005, de 7 de janeiro 
Ministério da Educação 
Altera a componente de formação específica do plano de estudos dos cursos 
secundários de Música ministrados no Instituto Gregoriano de Lisboa. 
 
Despacho nº 10288/2003, de 23 de maio 
Ministério da Educação 
Permite aos alunos que frequentam cursos básicos de dança e de música em regime 
articulado poderem inscrever-se também em disciplinas que deixaram de fazer parte 
do respectivo plano de estudos. 
 
Despacho nº 73/2003, de 3 de janeiro 
Ministério da Educação 
Publica os planos de estudo próprios da Academia de Música de Santa Cecília, em 
regime integrado - Curso Básico de Música, bem como o regime de admissão, 
avaliação e certificação dos alunos. 
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Portaria nº 1 550/2002, de 26 de dezembro 
Ministério da Educação 
Publica os planos de estudo dos Cursos Básicos de Música leccionados em escolas do 
ensino público e do ensino particular e cooperativo, em regime articulado. 
 
Despacho n.º 4-B/SESE/1991, de 28 de novembro 
Gabinete do Secretário de Estado do Sistema Educativo 
Altera a designação da disciplina de coro do curso básico de música do Despacho n.º 
76/SEAM/85. 
 
Decreto-Lei nº 344/1990, de 2 de novembro 
Ministério da Educação 
Estabelece as bases gerais da organização da educação artística pré-escolar, escolar 
e extra-escolar. 
 
Despacho nº 76/SEAM/1985, de 9 de outubro 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
Publica os planos de estudos dos Cursos Básicos de Música leccionados em escolas do 
ensino público e do ensino particular e cooperativo em regime supletivo. 
 
Decreto-Lei nº 310/1983, de 1 de julho 
Ministério das Finanças e do Plano, da Educação 
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ANEXO I 

 
 

 
 

 
REGISTOS INFORMATIVOS/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
Durante o processo de ensino-aprendizagem, para objetivar a avaliação, o professor 
recolhe elementos através de técnicas e instrumentos específicos, construídos em 
cada Departamento Curricular/ tais como:  
 

- Grelhas de observação; 

- Registos de incidentes críticos; 

- Listas de verificação; 

- Registos de audição, leitura; 

- Escalas de classificação; 

- Trabalhos de casa; 

- Trabalhos de grupo/individuais; 

- Trabalhos de projecto; 

- Trabalhos de pesquisa; 

- Relatórios/trabalhos experimentais; 

- Fichas de leitura; 

- Produção de textos escritos; 

- Portefólios; 

- Fichas de auto – avaliação; 

- Intervenções orais; 

- Actividades físico-desportivas; 

- Fichas formativas; 

- Testes Sumativos; 

- Outros definidos pelos Departamentos 
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ANEXO II 
 

     
 

REGULAMENTO PROVAS GLOBAIS 
 

 
Definição e avaliação 

 
 

A avaliação no 2º grau é efectuada por prova global com os conteúdos definidos em 

cada classe, de acordo com os programas de cada instrumento. 

Os critérios são os definidos em documento próprio, e reflectem-se na avaliação final 

do grau com um peso de 30% da avaliação contínua. 

 

A avaliação no 5º grau é efectuada por prova global em forma de recital final de curso, 

com programa à escolha do professor. 

Os critérios são os definidos em documento próprio e reflectem-se na avaliação final 

do grau com um peso de 30% da avaliação contínua. 

 

A avaliação final de curso secundário é feita pela avaliação contínua de instrumento ou 

canto ou composição, e pela PAA. 

 
 

     Revisto em 3 de julho de 2015 

 
 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Ana Mafalda Pernão 



EMCN – Critérios Gerais de Avaliação – Ano letivo 2018/2019 20 de 29 

 

ANEXO III 
 
 

     
 

 
REGULAMENTO DAS PROVAS DE ACUMULAÇÃO 

 

 ACUMULAÇÕES/TRANSIÇÃO DE GRAU 

 

Podem ser requeridas provas de transição de grau a qualquer disciplina, à exceção das 
disciplinas de oferta complementar do curso secundário, que deverão realizar prova de 
equivalência à frequência. Cabe ao diretor a decisão sobre se há necessidade de ser 
colocada a questão ao Conselho Pedagógico, nomeadamente em caso de disciplinas 
bianuais, desde que os requerimentos sejam instruídos com a assinatura do docente 
respectivo. 
O requerimento para realizar a prova é dirigido à direção, com apresentação do 
programa a executar, no caso das disciplinas práticas.  
Os requerimentos são aceites de 1 de novembro até dia 14 de janeiro. 
A prova será realizada até ao final do 2º período, marcada pelo representante de 
classe, sempre que possível fora dos períodos de avaliação. 
Programa a apresentar: 

Instrumentos e Canto – prova prática com 2 obras ou andamento e 1 estudo ou 
obra. 

FM – Prova escrita e oral 
Línguas – Prova escrita e oral 
ATC, HCA – Prova escrita 

 Classes de conjunto – Prova prática com apresentação de: 

a) 2 obras ou andamentos contrastantes em Orquestra ou Música de Câmara 
b) 2 obras e leitura à 1ª vista em Coro  

Disciplinas bianuais de opção – prova prática de apresentação de trabalho 
desenvolvido. 

Oferta complementar do básico – prova prática de execução de um baixo 
contínuo. 
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ANEXO IV  

 
 

REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO ARTÍSTICA  
 
Instrumentos e canto 

 
Apresentação pelo aluno de proposta de recital, com a concordância expressa do 
respectivo professor, até ao último dia letivo do 2º período, o qual acompanha todo o 
processo até ao final da prova.  
 
Programa  
 
O programa, de livre escolha, deverá incidir sobre os objectivos e competências 
definidas para o 8º grau da disciplina nuclear. A duração do recital tem como tempo 
mínimo 30 minutos e máximo 45 minutos, podendo incluir notas de programa, 
revistas pela classe de história e cultura das artes. 
Em função do programa escolhido, poderão ser também responsáveis outros 
professores que não o da disciplina nuclear. 

 
Composição 
 
 
Apresentação de relatório onde conste a organização dos trabalhos a apresentar na 
prova, até ao final do 2º período, com a concordância expressa do respectivo 
professor. 
Apresentação pelo aluno do(s) trabalho(s) realizados no âmbito da disciplina de 
Composição. A apresentação terá uma duração entre 30 a 45 minutos.  
Nesta apresentação constará um suporte físico (partituras e outros materiais que se 
ache necessário, a entregar uma semana antes da data da prova), e ainda uma 
apresentação áudio ou audiovisual, para além de uma reflexão analítica sobre as 
obras apresentadas de forma escrita, que poderá ser também apresentada 
oralmente. 

 
 Calendarização 
 

A proposta/relatório é entregue ao coordenador de departamento para aprovação, o 
qual é responsável pela organização das PAA do departamento, em conjunto com o 
coordenador de PAA nomeado anualmente. 
 
A prova será calendarizada no último período letivo, de acordo com o calendário de 
exames, e após a realização da 1ª fase de exames nacionais. 
 
 
Critérios de avaliação 

  
1. Pertinência e coerência do programa/trabalho apresentado – 10% 
2. Competências evidenciadas relacionadas com o curso frequentado – 90% 

a. Técnico/Científicas 
b. Artístico/interpretativas 
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Júri 
 

 Nomeado pela direcção, e de acordo com a seguinte constituição: 
 Presidente – membro da direcção da escola (ou professor em delegação) 
 Vogais   – o professor da disciplina (do aluno, quando interno) 

- três professores do departamento (de preferência do mesmo grupo 
disciplinar). 
- um suplente 

 
Direitos e deveres 
 
Todos os intervenientes no processo estão sujeitos às normas legais que se aplicam às 
provas e exames e aos procedimentos de júri aprovados pelo conselho pedagógico, 
(em anexo), nomeadamente no que diz respeito a faltas e quaisquer outros 
procedimentos administrativos. 
 
 

 
 
   
 

 
 
 

Aprovado em  3 de julho de 2015 
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PROVA DE APTIDÃO ARTÍSTICA 
 

PIANO 
 

Critérios de avaliação 
 
 
 

Domínio Técnico/Científico 
 
Rigor e coerência na leitura e descodificação do texto 
Compreensão formal e estilística 
Projecção e qualidade sonora 
Adequação do som, fraseado e articulação às diferentes épocas e estilos 
Controle polifónico 
Uso de pedal e clareza de texturas 
Postura física, desenvolvimento virtuosístico e clareza digital 
 
 
Domínio interpretativo/artístico 
 
Personalidade artística, convicção e capacidade de comunicação 
Concentração e segurança 
Criatividade e inteligência musical  
Escolha de programa 
 
 
 
No sentido de viabilizar uma avaliação mais abrangente, sugere-se que nesta prova 
sejam representados pelo menos dois períodos (ex.: barroco/clássico e romântico/ 
séc. XX ou XXI).  
 
Como indicadores de nível de dificuldade e guias orientadores na escolha do 
reportório a apresentar, deverão ser consultadas as listas de obras presentes nos 
programas dos antigos exames de 8º ano e de 1º, 2º e 3º superior. 
 
Esta prova deverá, obrigatoriamente, ser executada de cor. 
 
 

Aprovado em  3 de julho de 2015 
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ANEXO V 

 

 

Ensino Profissional 

Assiduidade/Plano para relevação de faltas 

 
 
1. Para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, a assiduidade do 

aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada 

disciplina. 

 

2. Em situações excepcionais, quando a falta de assiduidade do aluno for 

devidamente justificada, o professor deverá elaborar um plano para relevação 

de faltas. 

3. Sempre o aluno falte por motivo de participação em actividades propostas e/ou 

autorizadas pela escola, essas faltas não deverão ser consideradas nem 

contabilizadas. 

5. Assim, uma vez ultrapassado o limite dos 10% de faltas por módulo o professor 

deve, automaticamente, elaborar um plano para relevação de faltas e propor 

ao aluno a realização de determinada tarefa/teste/trabalho.  

6. Este plano para relevação de faltas terá de ser entregue ao diretor de turma. 

7. O controlo das faltas de cada aluno é da exclusiva responsabilidade de cada 

professor, devendo este manter o diretor de turma informado sobre a situação do 

aluno. 

8. No caso das faltas serem injustificadas, o aluno não poderá completar o módulo 

em causa, ficando com este em atraso. 

9. Os professores que faltarem têm de repor as aulas em falta de forma ao aluno 

poder assistir ao número de horas previsto para o conjunto dos módulos de cada 

disciplina. 
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ANEXO VI 

CURSO PROFISSIONAL 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL  
REGULAMENTO 

 
I. CARACTERIZAÇÃO e DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. A Prova de Aptidão Profissional, designada abreviadamente por PAP, consiste na 
apresentação perante um júri de um Projeto musical/artístico, cuja defesa se 
consubstancia na realização de um Recital público e na produção de um Relatório 
Final - constituído por um texto de apreciação crítica (autoavaliação) e notas de 
programa - , demonstrativo dos conhecimentos e competências profissionais 
adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do aluno.    
 
2. O Projeto musical/artístico a que se refere o número anterior realiza-se sob 
orientação e acompanhamento de um mínimo de dois professores designados pelo 
Coordenador de Curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas das 
componentes técnica/científica. 
 
3. Para poder realizar a PAP, o aluno deve ter concluído 90% dos módulos de ensino 
à data em que realiza a prova de Recital. 
 
4. O professor de Instrumento assumirá o papel de Orientador Principal, 
competindo-lhe: 

a) acompanhar todas as fases do Projeto, incluindo a preparação do programa de 
Recital e a elaboração do texto de apreciação crítica a incluir no Relatório 
Final; 

b) informar o aluno sobre os critérios de avaliação; 
c) lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

 
5. As funções de Coorientação serão assumidas por um segundo professor da área 
vocacional (ou partilhadas por mais de um professor), com a atribuição de orientar o 
aluno na produção das notas de programa incluídas no Relatório Final. 
 
6. O Coordenador de Curso assegura a articulação entre os professores das várias 
disciplinas, designadamente, orientador e coorientador(es) da PAP, de modo a que 
sejam cumpridos todos os procedimentos conducentes à sua realização, de acordo 
com o calendário estabelecido. 
 
 
 
7. O Coordenador de Curso, em articulação com o Diretor da EAMCN, é responsável 
pelo planeamento necessário à apresentação pública da PAP. 
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II. PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO RECITAL 
 

1. O aluno deve formalizar, até ao final do 2º período, a entrega do programa do 
Recital, do qual devem constar os seguintes elementos: 
 

a) capa/folha de rosto com a identificação da escola, ano letivo, designação da 
PAP por extenso, identificação do projeto, nome e nº do aluno, nome 
orientador principal e coorientador(es), data;  

b) programa de recital com indicação detalhada das obras e respetiva duração 
individual. A duração total das obras deverá estar compreendida entre 30’ e 
45’; 

c) indicação dos participantes no Recital; 
d) indicação de necessidades específicas e eventuais condicionantes para a 

realização do recital. 
 
2. O Recital poderá ser constituído por uma apresentação de repertório a solo, com 
ou sem acompanhamento ao piano. Este programa pode ser complementado pela 
apresentação de repertório de câmara, com o aluno integrado num agrupamento, 
respeitada a condição estabelecida no ponto II.5.  
 
3. É possível uma apresentação que intersecte outras áreas artísticas. Neste caso, o 
aluno deve submeter, a par do repertório a executar, uma sinopse do projeto 
artístico que pretende realizar.  
 
4. O programa a apresentar deverá enquadrar-se nos objetivos e no repertório do 
instrumento praticado ao nível da conclusão de Curso. É permitida a inclusão de 
obras apresentadas anteriormente em provas trimestrais. 
 
5. O candidato deverá assegurar que a componente de repertório a solo 
corresponde, no mínimo, a 50% do repertório global programado. 
 
6. O programa de recital dos instrumentos monofónicos terá obrigatoriamente de 
ser constituído em cerca de 60% por obras acompanhadas ao piano.  
 
7. Caso sejam utilizadas partituras durante a realização do Recital, recomenda-se a 
utilização de edições publicadas.  
 
8. Alterações parciais do programa são permitidas até 30 dias anteriores à data de 
realização do Recital, carecendo de validação por parte do Coordenador de Curso. 
 
9. O aluno fica encarregue de produzir e imprimir uma Folha de Sala, que incluirá 
as notas de programa elaboradas no âmbito do Relatório Final. 
 

 
III. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL  

 
1. Entende-se por Relatório Final o documento produzido pelo aluno, integrando as 
seguintes componentes: 
 
1.1. Capa/folha de rosto com a identificação da escola, ano letivo, designação da PAP 
por extenso, título do projeto (se for o caso), nome e número do aluno, nome do 
orientador principal e coorientador(es), data (ver modelo em anexo); 
 
1.2. Texto de apreciação crítica, refletindo o processo pessoal de aprendizagem na 
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área instrumental e artística em relação com a aquisição de conhecimentos e 
competências profissionais ao longo do curso. Entre outras, devem abordar-se as 
seguintes questões:  
 

a) Aquisição de métodos e disciplina de estudo individual;  
b) conquista progressiva de autonomia e capacidade de organização do trabalho;  
c) desenvolvimento e consolidação da técnica de execução no instrumento;   
d) aquisição e exploração do repertório;  
e) experiência resultante das apresentações em público (audições internas, 

concertos, concursos, etc), considerando os principais obstáculos e 
dificuldades encontrados, as formas de os superar e os estímulos recebidos; 

f) a sua participação em projetos artísticos da escola ou outros. 
 
1.3. Notas de programa. Pretende-se que o aluno elabore um texto que sirva de 
introdução e apresentação do programa que irá executar, referindo-se às obras e 
respetivos compositores mediante um enquadramento histórico, sociológico, 
analítico. As notas de programa serão parte integrante da Folha de Sala referida no 
ponto II.9. 
 
2. No seu conjunto, Texto de apreciação crítica e Notas de programa, devem ter 
um mínimo de três páginas, até ao máximo de seis, utilizando a fonte Times New 
Roman, com tamanho 12 e espaçamento a 1,15. 
 
 

IV. ETAPAS E CALENDÁRIO 
 

1. Elaboração e concretização do projeto da PAP: 
 
a) submissão do Programa a apresentar na prova de Recital (até ao último dia de 

aulas do 2º período); 
b) validação das propostas de PAP pelos respetivos departamentos (interrupção 

letiva do 2º período); 
c) aprovação das propostas pelo Coordenador de Curso (primeira semana do 3º 

período); 
d) apresentação do Relatório Final (até 15 dias úteis antes da data de realização 

do Recital); 
e) Prova de Recital (final do ano letivo, em período destinado para o efeito). 

 
2. Os documentos mencionados nas alíneas a) e d) do ponto anterior são entregues 
em papel nos serviços administrativos da escola e enviados por e-mail, em formato 
pdf, para o Coordenador de Curso e para o Coordenador do respetivo Departamento.  
  
3. É competência de cada Departamento ou Classe Disciplinar, numa primeira 
instância, apreciar e validar os programas das respetivas PAP em reunião a realizar 
logo após o termo das atividades letivas do 2º período. 
 
4. Depois de validadas pelos Departamentos ou Classes Disciplinares, as propostas 
são submetidas ao Coordenador do Curso Profissional para análise das condições de 
exequibilidade e aprovação em definitivo.   
 
5. A prova de Recital deverá ocorrer no final do ano letivo, de acordo com o 
estipulado no calendário escolar anual. A data e o local do Recital serão definidos 
pelo Diretor e divulgados publicamente. 
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V. AVALIAÇÃO  

1.  Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação final 
igual ou superior a dez valores. 

2.  A aprovação final da PAP está condicionada à obtenção de uma classificação 
mínima de dez valores na Prova de Recital, e de nove valores na avaliação do 
Relatório Final. 

3.  A classificação da Prova de Recital é expressa na escala de 0 a 20 valores,   
arredondada às décimas, tendo uma ponderação de 80%. No processo de avaliação, 
consideram-se os seguintes parâmetros:  

a) domínio técnico; 
b) construção do discurso musical; 
c) interpretação; 
d) afinação (caso se aplique); 
e) sonoridade; 
f) postura em palco. 

4.  A avaliação do Relatório Final, constituído pelo Texto de apreciação crítica e 
pelas Notas de Programa, é expressa na escala de 0 a 20 valores, arredondada às 
décimas, tendo uma ponderação de 20% no cálculo da classificação final da PAP. No 
processo de avaliação, observam-se os seguintes critérios: 

a) qualidade da redação; 
b) capacidade de desenvolvimento das questões abordadas; 
c) clareza do discurso e estruturação do trabalho; 
d) apresentação gráfica e respeito pelo formato indicado; 
e) qualidade, pertinência e rigor dos conteúdos. 

5. A classificação final da PAP é registada em pauta e afixada publicamente, não 
podendo ser objecto de pedido de reapreciação. 

 

V. JÚRI 
 

1. O júri do Recital, designado pelo Diretor da EAMCN mediante proposta do 
Coordenador do Curso Profissional, será composto por 5 elementos, a saber:  

a) o Diretor da Escola, que preside, e que, em caso de impedimento, poderá 
delegar esta competência;  

b) o Coordenador do Curso Profissional;  
c) o Professor Orientador; 
d) um Professor do Instrumento em que o aluno se apresenta ou, em caso de 

impossibilidade, da mesma área artística. 
e) uma personalidade de reconhecido mérito no meio artístico, de preferência 

intérprete no mesmo instrumento; 
 

2. Para deliberar, o júri necessita de um mínimo de 4 elementos, estando entre eles, 
obrigatoriamente, o elemento referido na alínea e). Nesta situação, em caso de 
empate nas votações, o presidente detém um voto de qualidade. 

3. A classificação final atribuída pelo Júri deverá ser suportada por uma ata que 
sintetize as aptidões evidenciadas pelo aluno, ou, em caso de não aprovação, 
explicite as razões para a falta de sucesso. 
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VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. O aluno que não compareça à Prova de Recital, deverá apresentar a respectiva 

justificação ao Diretor da EAMCN, no prazo de dois dias úteis. 
 

2. Caso sejam considerados atendíveis os motivos invocados para a falta, o Diretor, 
em articulação com o Coordenador de Curso, marcará nova data para a realização 
do Recital, antes da conclusão do ano letivo. 
 

3. Em caso de reprovação, o aluno deverá formular nova candidatura para realização 
da PAP, podendo, caso tenha concluído todos os módulos do curso, solicitar a sua 
realização no final do 1º período do ano letivo seguinte. 
 

4. Nesta nova candidatura, o aluno pode optar por proceder a uma remodelação, 
ainda que parcial, do programa de Recital, devendo, em conformidade, reformular 
o Relatório Final (adaptação das notas de programa e revisão do texto de 
autoavaliação) 
 

5. As omissões a este Regulamento serão resolvidas pelo Diretor da EAMCN. 
 

 
EAMCN, Outubro de 2018 
 
Aprovado em Conselho Pedagógico a 17 de Outubro de 2018 

 
 
 

 

 

 


