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Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Jardim de Infância de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO / RETENÇÃO 
 

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho e com a Portaria nº 223-A/2018 que 

procede à sua regulamentação, definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização 

do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, no ensino básico, a evolução do processo educativo dos 

alunos assume uma lógica de ciclo. 
 

ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO 

(1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 7.º e 8.º anos) 

Transição Retenção 

- A decisão de transição para o ano de escolaridade 

seguinte reveste caráter pedagógico e enquadra-se 

numa lógica de ciclos de aprendizagem (ponto 1 do 

Artº 29º - do DL nº 55/2018 de 6 de julho). 

- Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido 

aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

(retenção por excesso de faltas injustificadas). 

 

- A título excecional, pode ser determinada a 

retenção de um aluno no mesmo ano de 

escolaridade (ponto 2, Artº 29º, DL nº 55/2018 de 6 

de julho).  

Esta decisão implica a análise e fundamentação da 

situação e adoção de determinados procedimentos, 

em sede de conselho de docentes ou conselho de 

turma: 

1.  Aquando da análise deve ser ponderado e 

registado em ata: 

1.1. Evolução do aluno quanto às medidas 

de apoio aplicadas em função das dificuldades 

detetadas (pt 3, Artº32º, portaria nº 223-

A/2021 de 3 de agosto); 

1.2. Percurso escolar: retenções; 

abandono escolar anterior;  

1.3. Desfasamento da idade do aluno em 

relação ao ano de escolaridade. 

2.  A decisão de transição ou não transição do aluno 

deverá resultar de um consenso dos membros que 
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integram o Conselho de Turma/Conselho de 

Docentes. Se tal se verificar impossível terá de se 

recorrer à votação, em que nenhum dos membros 

se poderá abster. A votação é nominal sendo 

registados os votos a favor e contra e as 

deliberações são tomadas por maioria absoluta. Em 

caso de empate, o Diretor de Turma tem voto de 

qualidade. Na ata devem ficar registadas as 

deliberações e a respetiva fundamentação. 

3.  Elaboração de uma planificação curricular que 

apresente as medidas multinível de acesso ao 

currículo, definindo as estratégias de ensino e 

aprendizagem e os recursos educativos adequados 

ao desenvolvimento pleno das aprendizagens. 

 

ANOS TERMINAIS DE CICLO 

(4.º, 6.º, 9.º anos) 

Aprovação Retenção/Não aprovação 

O aluno progride e obtém a menção Aprovado, se 

estiver numa das seguintes condições: 

a) No 1º ciclo, tiver obtido: 

I. Menção igual ou superior a Suficiente em todas 

as disciplinas; 

II. Menção Insuficiente numa disciplina; 

III. Menção Insuficiente em duas disciplinas, desde 

que não sejam cumulativamente Português/ 

Português Língua Não Materna (PLNM) / 

Português Língua Segunda (PL2) e Matemática. 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:  

I. Classificação igual ou superior a 3 em todas as 

disciplinas; 

II. Classificação inferior a 3 numa disciplina; 

III. Classificação inferior a 3 em duas disciplinas, 

desde que não sejam cumulativamente 

Português/PLNM/PL2 e Matemática. 

O aluno não progride e obtém a menção Não 

Aprovado, se estiver numa das seguintes 

condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:  

I. Menção Insuficiente nas disciplinas de 

Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática;  

II. Menção Insuficiente nas disciplinas de 

Português ou Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em 

duas das restantes disciplinas. 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:  

I. Classificação inferior a nível 3 nas 

disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e 

de Matemática;  

II. Classificação inferior a nível 3 em três ou 

mais disciplinas. 

No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não 

realização das provas finais por alunos do ensino 

básico geral implica a sua não aprovação neste 

ciclo. 
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