
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LAPIÁS

CRITÉRIOS PARA A FORMAÇÃO DE TURMASTurmas de 5º e 7º ano
Os alunos são inseridos em turmas de nível de proficiência consoante os resultadosapresentados em termos de: APROVEITAMENTO e COMPORTAMENTO/EMPENHO.
Para cada um destes dois parâmetros foram definidos três níveis: Bom, Médio eInsatisfatório que no parâmetro aproveitamento correspondem aos códigos A, B e C e noparâmetro Comportamento/Empenho aos códigos 1, 2 e 3. Assim:

APROVEITAMENTO
BOM→ A MÉDIO→ B INSATISFATÓRIO→ CAluno com média igual ousuperior a 4.0 na avaliaçãofinal de ano. Aluno com média superior a3.0 e inferior a 4.0 naavaliação final de ano e comum máximo de dois níveis2.

Outros casos.

COMPORTAMENTO/EMPENHO
COMPORTAMENTO EMPENHOAluno que revele:

 Respeito pelos professores, funcionários ecolegas.
 Respeito por instalações e equipamentos.
 Linguagem apropriada.
 Espírito de cooperação e ajuda.

Aluno que:
 Revele capacidade de trabalho.
 Tenha os materiais organizados.
 Apresente, diariamente, o materialnecessário para as aulas.

BOM→ 1 MÉDIO→ 2 INSATISFATÓRIO→ 3Cumpre sempre ou quasesempre. Nem sempre cumpre e osincumprimentos são poucograves. Incumprimentos frequentese / ou graves ou muitograves.



Daqui resultam três Níveis de Proficiência (NP1, NP2 e NP3), onde são incluídos todos osalunos.
Nível de Proficiência Aproveitamento Comportamento

NP1
A1 Bom Bom
A2 Bom Médio
B1 Médio Bom

NP2
A3 Bom Insatisfatório
B2 Médio Médio
C1 Insatisfatório Bom

NP3
B3 Médio Insatisfatório
C2 Insatisfatório Médio
C3 Insatisfatório Insatisfatório

Os níveis do APROVEITAMENTO foram apurados através das Pautas Finais de avaliação do3º período.Os níveis de Comportamento e de Empenho foram apurados através de uma ficha própriapreenchida pelo professor Titular de Turma (1º ciclo) e / ou pelo Conselho de Turma(Diretor de Turma).O nível final do parâmetro Comportamento/Empenho resulta damédia obtida a partir do nível atribuído a cada um deles e da Educação para aCidadania/Formação Cívica.
Aprovado em Conselho Geral em 15 de Julho de 2014


