
 
 
A avaliação é mais do que um histórico escolar 
 
 
Valorização de rendimentos 
 
Como serão avaliados os rendimentos? 
Durante todo o ano escolar o/a professor/a comprovará os rendimentos do seu filho/da sua filha. 
Essa avaliação basear-se-á nos objetivos de aprendizagem determinados nas aulas. O rendimento 
será avaliado de diferentes modos. O/a professor/a dará o feedback através de notas, oralmente ou de 
outra forma. 
 
 

 
 
 
Histórico escolar 
 
Quando são emitidos os históricos escolares? 
No jardim de infância e na escola primária o seu filho/a sua filha receberá no fim de cada ano letivo um 
histórico anual. As notas serão emitidas a partir do segundo ano de escolaridade. No ensino 
secundário são emitidos os históricos escolares em cada semestre. 
 
 
Como o/a professor/a calcula a nota do histórico escolar? 
Ao longo do ano letivo existem diversas oportunidades de avaliação como por exemplo testes, 
observações das situações de aprendizagem ou de apresentações. 
Parte destas informações o seu filho/a sua filha leva a casa, sendo assim, já tomam conhecimento da 
mesma. Mas, para calcular a nota do histórico escolar o/a professor/a usará todas as informações 
existentes. Fará uma avaliação global da disciplina escolar correspondente. Esta não se poderá 
equiparar à média dos resultados dos exames dos quais vocês tiveram conhecimento. A nota do 
histórico escolar corresponderá à situação do rendimento atual numa disciplina escolar. 
 
 

 
 
 
Carreira escolar 
 
De que deve dispor o meu filho/a minha filha para passar para a classe seguinte? 
A decisão, no que diz respeito à carreira escolar, como por exemplo, a passagem para a próxima 
classe superior ou nível primário ou nível secundário, o/a professor/a realizará uma avaliação geral. 
Neste contexto, tomará em consideração todos os rendimentos do seu filho/da sua filha em todas as 
disciplinas escolares. O/a professor/a ponderará estas disciplinas de forma diferente. Além disso, 
serão incluídos o desenvolvimento de aprendizagem e a situação de aprendizagem. As decisões da 
carreira escolar poderão ser tomadas durante todo o ano letivo. 
 
 

 
 
Reunião de avaliação 
 
Como serão informados os pais sobre o estado de rendimento do seu filho/da sua filha? 
Como anteriormente terá lugar, pelo menos uma vez por ano, uma reunião de avaliação. Nesta reunião 
falarão juntamente com o seu filho/a sua filha e o/a professor/a sobre a situação escolar. Receberão 
ampla informação do/a professor/a sobre a aprendizagem do seu filho/da sua filha. Igualmente 
discutirão, em conjunto, o comportamento no trabalho, de aprendizagem e social. Este inclui 
capacidades que são essenciais para o sucesso escolar, como por exemplo, a autonomia e a 
colaboração. A avaliação realizar-se-á através de um formulário atribuído pelo Cantão. 
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