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Circular Nº. CIR-DRE/2022/8  
DATA 22/03/2022 

  

 

Para: 
Todas as unidades orgânicas .....................  Escolas Profissionais  
E.B.I. ..........................................................  Escolas Particulares, Cooperativas  
E.B.S.. ........................................................  Solidárias  
E.S. ............................................................  I.R.E  
Conservatórios Regionais ...........................  Sindicatos.  
Escola Profissional das Capelas .................  Outros  

 

Assunto:  AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO - REGIME 
ARTICULADO 

 
Considerando a possibilidade conferida às Unidades Orgânicas, no quadro do atual 

contexto legislativo (Portaria n.º 59/2019 de 28 de agosto, que estabelece os princípios e os 

procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens e competências a desenvolver pelos 

alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, bem como os seus efeitos e Portaria n.º 75/2021, 

de 23 de julho de 2021, que aprova o Calendário Escolar para o ano escolar 2021/2022) e no âmbito 

do desenvolvimento dos seus projeto educativo e plano anual de atividades, de implementarem 

opções organizacionais próprias, em matéria de avaliação sumativa e de adaptação do calendário 

escolar, designadamente, quanto à adoção de uma calendarização semestral, trimestral ou anual 

do ano letivo, entre outras;  

Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 116.º, da Portaria n.º 

75/2014, de 18 de novembro, a avaliação dos alunos dos cursos básicos de Dança e de Música do 

ensino artístico especializado, deve processar-se de acordo com as normas gerais aplicáveis ao 

respetivo nível do ensino regular e as especificidades introduzidas pelo referido Regulamento. 

Considerando que o n.º 5 do art.º 116.º, do referido diploma legal, determina, nos 

regimes integrado e articulado dos cursos básicos de Dança e de Música, que o aproveitamento 

obtido nas disciplinas da componente de formação vocacional não é considerado para efeitos de 

retenção de ano no ensino básico regular, ou de admissão às provas finais do ensino básico. 

Considerando que as diferentes opções organizacionais, implementadas pelas 

unidades orgânicas, vêm criar alguns constrangimentos no processo de articulação entre a 

avaliação sumativa do ensino regular e a avaliação sumativa dos cursos básicos de Dança e de 

Música, dos alunos matriculados em regime articulado, e comunicação dos resultados da mesma, 

determina-se o seguinte: 
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1. Nas Unidades Orgânicas que integram alunos matriculados no regime articulado dos 

cursos básicos de Dança e de Música do ensino artístico especializado, a avaliação 

sumativa realizada ao longo do ano letivo e a comunicação dos seus resultados, deve ser 

operacionalizada, de forma individual, por cada uma das Unidades Orgânicas que o aluno 

frequenta (o ensino regular e o ensino artístico especializado), efetivando-se a articulação 

entre as duas modalidades de ensino, incluindo, os procedimentos previsto nos  n.º 14 e 

15 do art.º 116 da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, bem como, o registo da 

avaliação sumativa do ensino artístico especializado nas pautas do ensino regular, apenas 

na avaliação sumativa de final de ano. 

 

2. No que se refere aos cursos do ensino secundário artístico especializado deve ser 

igualmente observado o disposto no parágrafo anterior. 

 

 

 

 

Angra do Heroísmo, 22 de março de 2022 
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