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CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO 

_______________________________________________________ 

 

Tendo por referência o disposto no nº 6 do artº 25º do DL nº 139/2012, de 5 de julho, que se 

transcreve “Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não 

terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor titular 

de turma, no 1º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º 

ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de 

escolaridade.“ e nos artigos 12º e 13º do Despacho normativo nº 24-A/2012, de 6 de 

dezembro, o Conselho Pedagógico aprovou por unanimidade, em 16 de janeiro de 2013, os 

critérios de transição infra, com aplicação no presente ano escolar. 

 

Assim, nos anos terminais de ciclo (4º, 6º, e 9º anos de escolaridade) os alunos não transitam 

para o ano de escolaridade subsequente nas seguintes condições: 

 

 classificação inferior a 3 em Português e em Matemática (4º, 6º, e 9º anos); 

 classificação inferior a 3 em Português ou em Matemática e menção não satisfatória a 

Estudo do Meio e a Expressões (4º ano); 

 classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, (6º, e 9º anos). 

 

Nos anos não terminais de ciclo (2º, 3º, 5º, 7º, e 8º anos de escolaridade) os alunos não 

transitam quando não demonstram ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as 

capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte, e sempre que 

obtenham: 

 

1º Ciclo 

 menção não satisfatória em Português e em Matemática (2º ano); 

 menção não satisfatória em Português ou em Matemática e menção não satisfatória a 

Estudo do Meio e a Expressões (3º ano). 

 

2º e 3º Ciclos 

 classificação inferior a 3 em quatro disciplinas (Português e Matemática inclusive) ou 

classificação inferior a 3 em quaisquer cinco disciplinas do currículo. 

 

 

 


