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1. INTRODUÇÃO 

 

“A avaliação para as e das aprendizagens é um processo de natureza 
eminentemente pedagógica cujo fundamental propósito é melhorar o que e 

como se ensina e o que e como se aprende” 
Neves, Anabela Costa, Ferreira, Antonieta Lima (2015). Avaliar é preciso? Guia prático 

de avaliação para professores e formadores. Lisboa, Guerra e Paz Editoras. 

 

 

De acordo com o Projeto Educativo do Colégio de Albergaria e a legislação em vigor sobre a avaliação das aprendizagens 

dos alunos nos vários níveis de ensino, foi aprovado, em Conselho Pedagógico, o Regulamento que especifica e formaliza 

os Critérios Gerais de Avaliação dos Alunos. 

 

Avaliação das aprendizagens (de acordo com o Dec.-Lei 55/2018 de 6 de julho): 

i. A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, tendo 

por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se 

explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de 

avaliação. 

 

ii. Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e 

certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades 

e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 

iii. Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às 

finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em 

função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 

 

iv. As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no âmbito da avaliação 

interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, quer no âmbito da 

avaliação externa, com a intervenção de avaliadores externos ou da responsabilidade dos serviços ou 

organismos da área governativa da Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes 

objetivos:  

a. Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria 

da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;  

b. Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

c. Certificar aprendizagens. 
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v. Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e externa das 

aprendizagens, no que respeita ao desempenho dos alunos e ao desenvolvimento do currículo, a análise dos 

dados recolhidos deve valorizar leituras de complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da qualidade 

do ensino e da aprendizagem.  

 

2. Objeto da avaliação 

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de 

informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 

aprendizagens. 

De acordo com a legislação em vigor, regulamenta-se a avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das 

capacidades desenvolvidas, bem como os seus efeitos, nos seguintes termos:  

a) A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  

b) A avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos 

alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as 

capacidades e as atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas das competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

saída da escolaridade obrigatória.  

c) A avaliação visa a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de intervenção 

pedagógica.  

d) A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das 

diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados.  

e) Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular responsabilidade neste 

processo o ou os professores de turma, ouvido o conselho de docentes, no 1.º ciclo, e, nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e no ensino secundário, os professores que integram o conselho de turma. 

f) A avaliação é da responsabilidade do professor ou professores da turma no 1.º ciclo, do conselho de turma, sob 

proposta dos professores de cada disciplina, nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário, dos órgãos de direção da 

escola, assim como dos serviços ou entidades designadas para o efeito.  

g) A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias.  

h) A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de carácter transversal ou de natureza 

instrumental, designadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua 

portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constitui objeto de avaliação em todas 

as áreas disciplinares e disciplinas, de acordo com o estabelecido no presente documento.  

i) Os critérios de avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico, nos termos do estipulado no ponto 1 do artigo 

18.º da Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto e no ponto 1 do artigo 20.º da Portaria n.º 226-A, de 27 de agosto 

constituem referenciais, sendo operacionalizados pelo professor ou professores da turma no 1.º ciclo, e pelo 

conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.  

 

3. Princípios 

A avaliação das aprendizagens deve ser:  
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Orientadora, na medida em que dá primazia à avaliação formativa e valoriza os processos de autoavaliação regulada e 

articulada com os momentos de avaliação sumativa. 

Contextualizada, tendo em vista a consistência entre as atividades realizadas e os processos de avaliação para aquisição 

de conhecimentos e as capacidades desenvolvidas;  

Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de avaliação. 

Transparente e rigorosa, porque se clarifica e explicitam os critérios de avaliação adotados junto dos alunos/formandos e 

pais e encarregados de educação;  

Qualitativa e/ou quantitativa, porquanto pode ser concretizada numa apreciação descritiva dos desempenhos, com 

atribuição ou não de uma menção qualitativa e/ou expressa numa escala de 0 a 100 ou de 0 a 20. 

 

4. Perfil das aprendizagens 

Ensino Básico  

Tendo em conta o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com os documentos curriculares em 

vigor e o desenvolvimento etário enuncia-se o seguinte perfil de aprendizagem:  

a) para o 1.o ciclo, o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e progressivo domínio da leitura e da escrita 

da língua materna, a aquisição e compreensão oral e escrita de léxico Inglês, das noções essenciais da aritmética 

e do cálculo, do meio físico e social e das expressões plástica, dramática, musical e motora;  

b) para o 2.o ciclo, a formação humanística, artística, física e desportiva, científica e tecnológica e a educação moral 

e cívica, visando habilitar os alunos a assimilar e interpretar crítica e criativamente a informação, de modo a 

possibilitar a aquisição de métodos e instrumentos de trabalho e de conhecimento que permitam o 

prosseguimento da sua formação, numa perspetiva do desenvolvimento de atitudes ativas e conscientes perante 

a comunidade e os seus problemas mais importantes;  

c) para o 3.o ciclo, a aquisição sistemática e diferenciada da cultura moderna, nas suas dimensões humanística, 

literária, artística, física e desportiva, científica e tecnológica, necessária ao ingresso na vida ativa e ao 

prosseguimento de estudos, bem como a orientação escolar e profissional que faculte a opção de formação 

subsequente ou de inserção na vida ativa, com respeito pela realização autónoma da pessoa humana. 

 

Ensino Secundário  

Tendo em conta o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e de acordo com os documentos curriculares em 

vigor enuncia-se o seguinte perfil de aprendizagem:  

a) assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica e o aprofundamento dos 

elementos fundamentais de uma cultura humanística, artística, científica e técnica que constituam suporte 

cognitivo e metodológico apropriado para o eventual prosseguimento de estudos e para a inserção na vida ativa;  

b)  facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas e culturais e 

possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão artística;  

c) fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado assente no estudo, na reflexão crítica, 

na observação e na experimentação;  
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d) formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço pelos valores permanentes da 

sociedade, em geral, e da cultura portuguesa, em particular, jovens interessados na resolução dos problemas do 

país e sensibilizados para os problemas da comunidade internacional; 

e)  facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os mecanismos de aproximação entre 

a escola, a vida ativa e a comunidade e dinamizando a função inovadora e interventora da escola;  

f) favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação técnica e tecnológica, com 

vista à entrada no mundo do trabalho; 

g) criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de atitudes de reflexão 

metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à mudança. 

 

 

5. Avaliação das aprendizagens 

5.1. Modalidades de avaliação 

a) Avaliação diagnóstica  

A avaliação diagnóstica realiza-se sempre que seja considerado oportuno, sendo determinante na 

fundamentação da definição de estratégias de diferenciação pedagógica, na superação de eventuais dificuldades 

dos alunos, na facilitação da integração no meio escolar e no apoio à orientação escolar e vocacional.  

b) Avaliação formativa  

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e 

sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo fundamentar o apoio às aprendizagens, nomeadamente 

à autorregulação dos percursos dos alunos.  

Constituindo-se como uma “bússola orientadora do processo ensino-aprendizagem” (Cortesão,1993, p.13) 

fornece ao educador/professor, à criança/aluno e ao encarregado de educação informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens de modo a corrigir e melhorar os processos de trabalho.  

Intrinsecamente ligada às atividades de sala de aula, a avaliação formativa é considerada muito relevante no 

processo de aprendizagem, ajudando os alunos a aprender com compreensão e significado.  

 

RELEMBRA-SE QUE… 

De acordo com o artigo 11.º do Despacho Normativo 1-F/2016, a avaliação formativa é a principal modalidade de 

avaliação. E os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar: 

a) a regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita  conhecer a forma 

como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias 

pedagógicas. 

b) a diversidade de formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes técnicas e instrumentos 

de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem. 

 

c) Avaliação sumativa  
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A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos e tem como objetivo a classificação e a certificação. A avaliação sumativa traduz a necessidade de, 

no final de cada período escolar, informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno em cada disciplina.  

 

5.2. Menções qualitativas ou quantitativas dos instrumentos de avaliação 

 

a) Ensino Básico  

Nomenclatura Percentagem 

Muito Insuficiente 

Insuficiente 

Suficiente 

Bom 

Muito Bom 

 

0 a 19 

20 a 49 

50 a 69 

70 a 89 

90 a 100 

 

b) Ensino Secundário 

Nomenclatura Valores* 

Muito Insuficiente 

Insuficiente 

Suficiente 

Bom 

Muito Bom 

 

0 a 5 

6 a 9 

10 a 13 

14 a 17 

18 a 20 

*arredondado às unidades 

 

5.3. Critérios gerais de avaliação 

A avaliação incide sobre as aprendizagens e conhecimentos / capacidades definidas no currículo nacional. Sendo 

um processo contínuo, privilegia a diversidade de estratégias e modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e 

sumativa).  

 

Na avaliação de cada aluno ter-se-á em linha de conta dois domínios fundamentais:  

Conhecimentos/ capacidades (competências cognitivas) 

 Aquisição de conhecimentos / capacidades na abordagem de situações relacionadas com os programas das 

diversas disciplinas curriculares.  
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 Qualidade dos conhecimentos / capacidades adquiridos.  

 Situação e progressão na aprendizagem.  

 Capacidade de comunicar utilizando o código ou códigos próprios das diferentes áreas do saber.  

 Aprendizagens de carácter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da utilização da 

língua portuguesa em diferentes situações de comunicação e da utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC).  

 Capacidade de organização.  

 Capacidade de reflexão crítica.  

 

Competências pessoais e sociais (ATITUDES / VALORES ) 

 Participação/Cumprimento das atividades propostas.  

 Autonomia.  

 Sentido de responsabilidade (pontualidade, …).  

 Espírito de cooperação.  

 Comportamento adequado (respeito pelas regras estabelecidas).  

 

Compete aos professores da turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de turma, nos restantes ciclos, operacionalizar os 

critérios de avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico. 

Ponderações gerais (orientadoras): 

 

 

Dimensão  1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário 

Conhecimentos e 

Capacidades 

80 % 80 % 80 % 90 % 

Atitudes e Valores 20% 20% 20% 10% 

* Em Departamento podem ser definidas alterações a estes valores em função da especificidade de cada disciplina 

 

Atribuir a percentagem de 5% a DAC em função da especificidade das disciplinas de cada departamento. 

 

5.3.1. Conhecimentos e capacidades a adquirir em cada disciplina; 
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São critérios específicos de cada disciplina, definidos em departamento e ratificados pelo Conselho Pedagógico 

após aprovação por cada departamento. Os critérios específicos são dados a conhecer aos encarregados de 

educação e aos alunos no início de cada ano letivo.  

Os critérios estão arquivados e disponíveis, quer na direção da escola quer através do coordenador de cada 

departamento, para quem os pretender consultar. 

 

5.3.2. Competências Pessoais e Sociais em avaliação  

Além das atitudes que integram as competências específicas de cada disciplina, são objeto de avaliação em todas 

as áreas curriculares atitudes e valores de carácter transversal. O seu desenvolvimento traduz-se, entre outros 

aspetos, na aquisição de valores, atitudes e comportamentos, socialmente legitimados, que permitem formar as 

crianças e os jovens para o exercício de uma participação ativa dos indivíduos no sistema de direitos e 

responsabilidades característico das sociedades democráticas. Tendo em conta o nível etário e a maturidade dos 

alunos, deve desenvolver-se uma metodologia de trabalho conducente ao desenvolvimento e à avaliação das 

seguintes atitudes/valores: RESPEITO, RESPONSABILIDADE, COOPERAÇÃO e SOLIDARIEDADE. 

 

(VER ANEXOS) 

 

5.3.3. Atribuição de níveis/classificações e apreciação descritiva.  

Na avaliação final devem ser considerados todos os resultados do processo avaliativo para que o nível/classificação 

atribuído traduza o desempenho global do aluno e o sentido da evolução do mesmo, de acordo com a especificidade de 

cada disciplina, traduzida em critérios específicos que serão anexados ao presente documento, constituindo parte 

integrante do mesmo após parecer favorável do Conselho Pedagógico.  

No 1.º ciclo, a avaliação é de natureza qualitativa e/ou descritiva e apoia-se num conjunto de parâmetros de referência 

que englobam as diferentes áreas curriculares, sendo, neste caso, atribuída uma menção qualitativa. 

No 1º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se de forma descritiva em todas as 

componentes do currículo apenas no 1º período.  

Nos restantes ciclos, a avaliação materializa-se numa escala de 1 a 5, no 2.º e 3º ciclos, ou numa escala de 0 a 20 valores, 

no ensino secundário, e apoia-se na apreciação das Aprendizagens Essenciais definidas para as diferentes disciplinas e das 

Metas Curriculares ainda em vigor.  

A deliberação final quanto à classificação a atribuir em cada disciplina é da competência do conselho de turma que para o 

efeito, aprecia a proposta apresentada por cada professor, as informações que a suportam e a situação global do aluno. 

Cálculo das classificações por período: 

1º período 
Cálculo direto a partir das ponderações atribuídas às dimensões 

(conhecimentos e capacidades / atitudes e valores) 

2º período 0,5 x N1P +  0,5 x nota direta a partir das ponderações de 2º período 

3º período 2º/3º/Sec 0,4xN3P+0,4xNMP(1 ou 2) + 0,2 NOP 

3º período 1º Ciclo (N1P+N2P+N3P)/3 

Legenda 

N1P – Classificação final de 1º período 

N2P – Classificação final de 2º período 

N3P – Classificação  a partir das ponderações atribuídas às dimensões (cognitiva e atitudinal) de 3º período 
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NMP( 1 ou2) – Melhor das classificações finais entre o 1º e 2º período 

NOP – Classificação do período restante 

Nota: No caso em que a avaliação do aluno apresente uma oscilação muito relevante, a fórmula anterior poderá não ser 

aplicada, ficando exarados em ata os devidos fundamentos. 

 

6. Descritores de desempenho/nível de operacionalização 

a) Ensino Básico 

 

Nível Descritor 

1 Foram alcançados menos de 20% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

2 Foram alcançados pelo menos 20% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

3 Foram alcançados pelo menos 50% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

4 Foram alcançados pelo menos 70% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

5 Foram alcançados pelo menos 90% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

 

b) Ensino secundário 

 

Nível Descritor 

0 a 5 Foram alcançados menos de 25% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

6 a 9 foram alcançados pelo menos 25% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

10 a 13 foram alcançados pelo menos 50% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

14 a 17 foram alcançados pelo menos 75% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

18 a 20 foram alcançados pelo menos 90% dos objetivos definidos para cada disciplina/área disciplinar 

 

Descritores do perfil dos alunos 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 

(A, C, D) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Comunicador 
Participativo/ 
colaborador 

Responsável/ autónomo Cuidador de si e do outro 
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(A, B, D, E, H) (B, C, D, E, F) (C, D, E, F, G, I, J) (B, E, F, G) 

 

 

 

Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 

A – Linguagens e textos 

B – Informação e comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência e domínio do corpo 

 

7. Avaliação dos alunos abrangidos por medidas de suporte e apoio à aprendizagem (Decreto-

lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

Os alunos abrangidos por medidas universais/seletivas/adicionais são avaliados e progridem nos termos definidos na lei. 

Devem ser avaliados de acordo com o previsto nos respetivos planos/documentos. 

 

8. Procedimentos gerais 

 Na primeira aula de cada ano letivo, o professor deverá informar os alunos, com objetividade e clareza sobre: 

a) O Programa da disciplina e os seus objetivos essenciais. 

b) Os Critérios de Avaliação  

c) O conjunto de regras e atitudes a observar na sala de aula 

 O Professor deverá, preferencialmente no início de cada período, de acordo com a planificação da disciplina, fazer a 

calendarização dos momentos formais de avaliação em articulação com o conselho de turma. 

 Não é permitida a realização de mais de um momento formal de avaliação no mesmo dia, salvo situações 

devidamente fundamentadas e carecendo da concordância de todos os alunos.  

 Os testes sumativos deverão ser respondidos em folhas normalizadas, modelo do Colégio, que se encontram à venda 

na Papelaria, ou na própria folha do enunciado, caso o Professor assim o entenda. 
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 O Professor deverá realizar, no mínimo, um teste por Período. 

 No 2º, 3ºCEB e Ensino Secundário, os enunciados dos testes deverão conter as cotações de cada grupo e/ou alínea. 

 Na semana anterior à realização de cada teste, o Professor informará os alunos da respetiva Matriz. 

 O Professor não deverá demorar mais do que duas semanas, após a realização de um teste, para proceder às 

respetivas correção e entrega do mesmo. 

 Deverá ser evitada a realização de momentos de avaliação formais na última semana de aulas de cada período.  

 Os resultados de todos os instrumentos de avaliação devem ser dados a conhecer aos alunos antes do final das 

atividades letivas do período em questão.  

 A classificação das fichas/testes de avaliação é feita com base em escalas quantitativas, convertidas em escalas 

qualitativas. Os resultados obtidos poderão ser  transmitidos aos alunos e aos encarregados de educação 

apresentando a menção qualitativa e/ou classificação quantitativa. 

 Além dos testes, devem ser integrados na avaliação da componente cognitiva outros elementos considerados 

relevantes (trabalhos individuais ou de grupo, portefólio, qualidade da participação, atividades experimentais (...), de 

acordo com a especificidade da disciplina). 

 Os testes poderão ter a duração máxima de 100 minutos. Nas disciplinas sujeitas a exame nacional poderá ser 

utilizada a duração da estrutura de exame. 

 

9. Disposições finais 

Os casos omissos serão objeto de resolução por parte do Diretor, ouvido, sempre que possível, o Conselho 

Pedagógico.  

Os Critérios Gerais de Avaliação serão cumpridos por todos os departamentos curriculares e, depois de aprovados, 

entrarão em vigor no ano letivo 2020/2021, podendo ser revistos anualmente, mas sempre antes do início do ano 

letivo.  

Os Critérios Gerais de Avaliação deverão ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo de avaliação: 

professores, alunos e encarregados de educação.  
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10. DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A avaliação/observação é feita de forma contínua e ao longo do ano. Os registos de cada criança, ostrabalhos e a forma 

como se enquadra no grupo e na sala são parte essencial para o preenchimento dasavaliações, que são feitas em três  

momentos ao longo do ano letivo. Assim, a primeira estará disponívelpara todos os pais em finais de dezembro, a 

segunda será feita em abril e a terceira finais de julho.  Estasavaliações são, em si, ferramentas que nos ajudam a 

perceber em que áreas do desenvolvimento de cadacriança a ação do nosso trabalho educativo e pedagógico deve ser 

mais atuante e facilitadora de maneiraa ultrapassar as dificuldades que possam existir. Com esta avaliação /observação 

estamos a contribuirpara o bem-estar e pleno desenvolvimento das crianças. 

Princípios 

 Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à construção e gestão do currículo 

definidos nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados 

 Caráter formativo 

 Enfoque nos processos e nos progressos da aprendizagem de cada criança situados nos contextos em que 

ocorrem.  

 

Finalidades da avaliação  

 Recolher informações que permitam regular o processo educativo 

 Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da avaliação de cada criança e do grupo, de modo a 

estabelecer a progressão das aprendizagens 

 Permitir à criança participar na avaliação da sua aprendizagem, tomando consciência dos seus progressos a 

partir da reflexão sobre as suas realizações e o seu percurso; 

 Valorizar as conquistas e descobertas da criança ao longo do seu percurso no jardim-de-infância 

 Fornecer informação significativa aos encarregados de educação tendo em conta o superior interesse da 

criança  

 Facilitar a transição e a continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino obrigatório, através da 

disponibilização de informação aos ciclos de ensino subsequentes 

 

Formas de avaliação 

 Avaliação Diagnóstica 

 Avaliação Formativa 

 

Procedimentos de avaliação  

Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, tais como:  

 Observação da criança em ação  

 Entrevistas 

 Fotografias 

 Registos de autoavaliação 

 Análise dos trabalhos produzidos pelas crianças 

 Questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos  

 

Intervenientes 

A avaliação é da responsabilidade do educador. No processo de avaliação, para além do educador, intervém: 

 A criança – participação na avaliação da sua aprendizagem 

 A equipa educativa  
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 Os encarregados de educação  

 O Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar – reflexão e partilha de dados relevantes entre os 

docentes do departamento  

 

Comunicação da avaliação a Encarregados de Educação  

 No atendimento individual aos pais e encarregados de educação a realizar ao longo do ano;  

 No final de cada período escolar 
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11. DEPARTAMENTO DO 1ºCEB 

DISCIPLINAS DOMÍNIOS/ PARÂMETROS 

DISTRIBUIÇÃO 
DASPERCENTAGENS 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

P
O

R
TU

G
U

ÊS
 

SABER Ficha intercalar/final de período os vários domínios 40% 

SABER 
FAZER 

Oralidade 15% 10% 

Leitura e Escrita / 
20% 20% 

Educação Literária 

Gramática 5% 10% 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 SABER Ficha intercalar/final de período 40% 

SABER 
FAZER 

Números e Operações 20% 

Geometria e Medida 
20% 

Organização e Tratamento de Dados 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 

ES
TU

D
O

 D
O

 M
EI

O
 SABER Ficha intercalar/final de período 40% 

SABER 
FAZER 

Observação/ compreensão do meio 

40% 
Pesquisa/ seleção de informação 

Aquisição de conhecimentos 

Aplicação de conhecimentos 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 

IN
G

LÊ
S 

SABER Ficha intercalar/final de período 

 

40% 

SABER 
FAZER 

Compreensão oral /Interação oral / Produção oral 20% 

Interação oral / Produção oral (trabalhoprojeto) 10% 

Compreensão escrita/ Produção escrita 10% 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 

EX
P

. A
R

TÍ
ST

IC
A

S 

EF
ÍS

IC
o

M
O

TO
R

A
S 

EX
P

. P
LÁ

ST
IC

A
 /

 E
X

P
. 

D
R

A
M

Á
TI

C
A

/ 
EX

P
. 

M
U

SI
C

A
L/

 F
ÍS

IC
O

-

M
O

TO
R

A
 SABER/ 

SABER 
FAZER 

Conhecimento e aplicação de diferentestécnicas 20% 

Compreensão de jogos de comunicaçãoverbal/ não verbal 20% 

Domínio da expressividade do corpo e da voz 
20% 

Capacidade de reproduzir e/ ou criar sons 

Conhecimento e aplicação de regras 
20% 

Execução de jogos e exercícios 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 

O
FE

R
TA

C
O

M
P

L
EM

EN
TA

R
 

SABER/ 
SABER 
FAZER 

Desempenho/ envolvimento nos projetos/temas trabalhados. 

80% Cooperação nas atividades de grupo com os colegas e professores 

Competências trabalhadas no âmbito das TIC. 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 

A
P

O
IO

 A
O

 
ES

TU
D

O
 

SABER/SABER FAZER 

Realização de tarefas sem ajudacontínua 

80% Cumprimento das tarefas propostas 

Adoção de métodos de estudo e trabalho 

SABER SER Atitudes e Valores 20% 
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A componente SABER SER será avaliada, nas várias disciplinas, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

 

 PARÂMETROS 

 
SABER 

SER 
(20%) 

 
Atitudes e 

Valores 

Empenho/ Interesse 4% 

Autonomia/ responsabilidade 4% 

Cumprimento das Regras 4% 

Apresentação/ Organização 4% 

Relacionamento interpessoal 4% 

 
 

Em cada disciplina/ área curricular, serão usados instrumentos de avaliação diversificados: 

 

DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PESO 

SABER 
Fichas de avaliação/ testes (no mínimo, 1 e, 
no máximo, 2 por período). 40% 

 
 
 

SABER FAZER 

Apresentação de trabalhos: individual/ 
grupo/ projeto/ pesquisa; 

1
 

Questão de aula; 
2
 

Fichas formativas/ de trabalho; Grelhas 
de registo (expressão oral, expressão 
escrita, leitura oral, apresentação de 
trabalhos de grupo/ 
individuais, …) de tarefas realizadas em 
contexto educativo; 

 
 
 

40% 

SABER SER Observação direta e/ou grelhas de registo. 20% 

Notas: 

1
 A apresentação de trabalhos deve existir apenas nas disciplinas que o professor entender, podendo estes 

ser de cariz interdisciplinar e, assim, serem contemplados na avaliação de diferentes áreas disciplinares/ 
disciplinas. 

2
 Deverão ser aplicadas nas disciplinas que o professor entender. 

 

As menções qualitativas para os instrumentos de avaliação usados e para a Avaliação Sumativa seguem as 

seguintes indicações: 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO SUMATIVA 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA % 
TODAS AS DISCIPLINAS / COMPONENTES DO 

CURRÍCULO 

MI – Muito Insuficiente 0 - 19 MI – Muito Insuficiente 

I –Insuficiente 20 - 49 I – Insuficiente 

S – Suficiente 50 - 69 S – Suficiente 

B – Bom 70 - 89 B – Bom 

MB – Muito Bom 90 - 100 MB – Muito Bom 

 

 



 

12. DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS 

Disciplina: Português - 2ºCEB: 5º e 6º ano 

 

 

Dimensão Domínios Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação Instrumentos de avaliação 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 –

 8
0

%
 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

COMPREENSÃO 

EXPRESSÃO 

Comunicador (A, B, D, E, H) Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I,J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I,J) 
Respeitador da diferença/dooutro (A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador (B,C,D,E,F) 

25% 

Fichas de trabalho 
 

Testes de compreensão do oral 
 

Apresentações orais 
 

Questionários orais 

LEITURA 
Conhecedor/ sabedor/ culto/informado (A, B, G, I,J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I,J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

10% 

Questões aula 
 

Fichas de trabalho 
 

Testes 
 

Outros trabalhos escritos 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Conhecedor/ sabedor/ culto/informado (A, B, G, I,J) 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H,I) 

Criativo (A, C, D, J) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

20% 

ESCRITA 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
Criativo (A, C, D, J) Comunicador (A, B, D, E, H) 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
Respeitador da diferença/dooutro (A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador (B,C,D,E,F) 

15% 

GRAMÁTICA 

Questionador (A, F, G, I, J) Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

10% 
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Disciplina: Português - 3ºCEB: 7º, 8º, 9º ano 

 

Dimensão Domínios Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação Instrumentos de avaliação 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 –

 8
0

%
 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

COMPREENSÃO 

EXPRESSÃO 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I,J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I,J) 
Respeitador da diferença/dooutro (A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador (B,C,D,E,F) 

25% 

Fichas de trabalho 
 

Testes de compreensão do oral 
 

Apresentações orais 
 

Questionários orais 

 

LEITURA 
Conhecedor/ sabedor/ culto/informado (A, B, G, I,J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I,J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

10% 

Questões aula 
 

Fichas de trabalho 
 

Testes 
 

Outros trabalhos escritos 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Conhecedor/ sabedor/ culto/informado (A, B, G, I,J) 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H,I) 

Criativo (A, C, D, J) 
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I,J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

20% 

ESCRITA 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
Criativo (A, C, D, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

Respeitador da diferença/dooutro (A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador (B,C,D,E,F) 

15% 

GRAMÁTICA 

Questionador (A, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

10% 
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Disciplina: Português – Ensino Secundário: 10º, 11º, 12º ano 

 

Dimensão Domínios Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação Instrumentos de avaliação 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 –

 9
0

%
 

O
R

A
LI

D
A

D
E 

COMPREENSÃO 
EXPRESSÃO 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I,J) 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I,J) 

Respeitador da diferença/dooutro 
(A,B,E,F,H) 

Participativo/colaborador 
(B,C,D,E,F) 

20% 

Fichas de trabalho 
Testes de compreensão do oral 

Grelha de avaliação das apresentações 
orais 

Apresentações orais 
Questionários orais 

LEITURA 

Conhecedor/ sabedor/ culto/informado 
(A, B, G, I,J) 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I,J) 

Leitor 
A, B, C, D, F, H, I) 

10% 

Questões aula 
Fichas de trabalho realizadas em aula 

Portefolio/Dossiê de produções individuais 
Testes 

Outros trabalhos escritos 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Conhecedor/ sabedor/ culto/informado 
(A, B, G, I,J) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H,I) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

25% 
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ESCRITA 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Indagador/ Investigador 
(C,D,F,H,I) 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

25% 

GRAMÁTICA 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

10% 

 

 



Descritores de desempenho em Atitudes e valores –  2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

Níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Ensino básico O a 19% 
20 a 
49% 

50 a 69% 
70 a 
89% 

90 a 100% 

Ensino secundário 0 a 5 Valores 
6 a 9 

valores 
10 a 13 valores 

14 a 17 
valores 

18 a 20 valores 

Participação/ 
cumprimento das 
atividades 
propostas 

 

4%/ 2 valores 

Não participa 

 

Não cumpre as atividades 
propostas. 

 

Participa de forma pouco 
organizada  

 

Nem sempre cumpre o 
solicitado.  

 

Participa plenamente nas 
atividades propostas, 
correspondendo ou 
superando o solicitado.  

Cumpre o solicitado.  

Autonomia 

4% / 2 valores 

Não é autónomo na 
realização das atividades 
propostas.  

 

Apresenta dificuldades na 
procura de informação, 
seleção e processamento 
(interpretação).  

 

Revela alguma autonomia 
na pesquisa, seleção e 
processamento de 
informação e na 
realização dos trabalhos, 
mas precisa de ajuda.  

Nem sempre utiliza 
métodos de trabalho 
eficazes. 

 

Revela elevado nível de 
autonomia na pesquisa, 
seleção e processamento 
de informação e na 
realização dos trabalhos, 
utilizando sempre 
métodos de trabalho 
eficazes.  

Sentido de 
responsabilidade 
(pontualidade) 

4% / 2 valores 

Nunca ou muito 
raramente revela 
organização e 
responsabilidade.  

 

Chega sempre ou quase 
sempre atrasado.  

 

Revela alguma 
organização e 
responsabilidade.  

 

Chega atrasado 
pontualmente.  

 

Mantém sempre os 
materiais organizados e é 
sempre responsável.  

É sempre pontual. 

Espírito de 
cooperação 

4% / 2 valores 

Não revela espírito de 
cooperação e partilha de 
saberes.  

 

Não respeita a opinião 
dos outros.  

 

Não trabalha em equipa.  

 

Não manifesta espírito de 
interajuda.  

 

Revela algum espírito de 
cooperação e partilha de 
saberes.  

Respeita a opinião dos 
outros.  

Trabalha em equipa com 
alguma resistência e 
pouco espírito de 
interajuda.  

 

Revela elevado espírito 
de cooperação e partilha 
de saberes.  

Respeita a opinião e o 
espaço de intervenção 
dos outros.  

Trabalha muito bem em 
equipa manifestando 
sempre espírito de 
interajuda.  

Comportamento 
adequado (respeito 
pelas regras 
estabelecidas) 

4% / 2 valores 

Raramente respeita as 
regras. 

 
Quase sempre respeita as 
regras.  

 
Respeita integralmente as 
regras.  
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13. DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Competências e ponderações por domínio: 

Domínios Competências 

Ponderação (%) 

1º ciclo 2º ciclo 3ºciclo Secundário 

3º 4º 5º 6º 7/8º 9º 10º 11/12º 

C
o

gn
it

iv
o

 /
 p

si
co

m
o

to
r 

Competências: 

Conhecimentos 
e capacidades 
(saber / saber 

fazer) 

Oralidade 

Compreensão 20 20 20 20 15 15 

30 30 
Interação / 
Produção 

10 10 10 10 15 15 

Escrita 

Compreensão 30 30 30 30 30 30 30 30 

Interação / 
Produção 

15 20 20 25 25 30 30 30 

Subtotais 75 80 80 85 85 90 90 90 

So
ci

o
af

e
ti

vo
 

Competências: 

Atitudes e 
valores (saber 

ser / saber 
estar) 

Respeito pelos colegas e pelo 
professor 

5 3 3 3 3 1 1 1 

Cumprimento das regras de 
bom funcionamento da aula 

5 4 4 2 2 1 1 1 

Cumprimentos das tarefas / 
trabalhos propostos, nos prazos 

definidos 
5 4 4 3 3 2 2 2 

Responsabilização pelos 
materiais necessários para o 

bom funcionamento da 
disciplina 

5 4 4 2 2 1 1 1 

Subtotais 20 15 15 10 10 5 5 5 

 

DAC 5 

Totais: 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Os pesos percentuais diferem, ao longo da escolaridade, atribuindo-se uma percentagem superior no domínio cognitivo 

nos anos sujeitos a avaliação externa. 
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- Métodos e técnicas orais 

Parâmetros 

Ponderações (%) 

1º ciclo 2º ciclo 3ºciclo Secundário 

3º 4º 5º 6º 7/8º 9º 10º 11/12º 

Apresentação gráfica dos 
trabalhos 

10 10 10 10 10 5 ------- ------- 

Participação na discussão de 
temas 

5 5 5 5 5 10 10 10 

Respostas a questões 10 10 10 10 10 10 10 10 

Qualidade e pertinência da 
participação 

5 5 5 5 5 5 10 10 

 

- Métodos e técnicas escritas 

 

Parâmetros 

Ponderações (%) 

1º ciclo 2º ciclo 3ºciclo Secundário 

3º 4º 5º 6º 7/8º 9º 10º 11º 12º 

Testes / minitestes / momentos de 
avaliação específica 

     45     50     50     55      55      60 
      

60 
      

60 
      

60 

 

Nas Competências e Ponderações por Domínio estão contemplados os seguintes descritores: 

Descritores do perfil dos alunos 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 

(A, C, D) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença/ do 
outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

 

 

 



 

14. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

Matemática – 2º, 3º Ciclo e Secundário; TIC – 3º Ciclo, Aplicações Informáticas -B 

  
Parâmetros Instrumentos e Técnicas 

Áreas de Competências e 
Valores do Perfil dos Alunos 

Ponderação 

Á
R

EA
S 

D
E 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 

C
O

N
H

EC
I 

M
EN

TO
S - Apropriação de conhecimentos específicos. 

- Compreensão e aplicação de conhecimentos. 

- Compreensão da expressão oral e escrita. 

Es
cr

it
a/

 O
ra

l 

Fichas de avaliação 

Minitestes/Questõe
s aula 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

 

a, b, c, d, e 

80% 

C
A

P
A

C
ID

A

D
ES

 

- Capacidades que decorrem da avaliação contínua (participação nas 
atividades propostas individuais ou em grupo; atenção/concentração; 
tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa; apresentações 
orais). 

O
ra

l/
 

P
rá

ti
ca

 Atividades/Tarefas 

Trabalhos 

A
TI

T
U

D
ES

 

Comportamento 

(relacionamento interpessoal; cooperação, mediação de conflitos; 
solidariedade; sociabilidade) 

Observação direta/Registo 20% 

Participação 

(interesse/ empenho; atenção/concentração; autonomia na realização 
de tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa) 

Responsabilidade 

(assiduidade; pontualidade; realização de tarefas em tempo útil; posse 
e utilização adequada do material obrigatório na sala de aula) 

Organização 

(métodos de estudo; organização de tarefas; organização do caderno 
diário; realização dos trabalhos de casa) 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS VALORES 

A- Linguagem e textos 

B- Informação e resolução de problemas 

C- Raciocínio e resolução de problemas 

D- Pensamento crítico e pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal e autonomia 

F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e artística 

I- Saber científico, técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio do corpo 

Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades 
escolares, a desenvolver e a pôr em prática os valores: 

a- Responsabilidade e integridade 

b- Excelência e exigência 

c- Curiosidade, reflexão e inovação 

d- Cidadania e participação 

e- Liberdade 



15. DEPARTAMENTO DECIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Disciplina: Ciências da Natureza/Ciências Naturais  2º/3º Ciclo 

Domínio Aprendizagens específicas da disciplina Descritores do Perfil dos 

Alunos
1 

Ponderação Instrumentos avaliação 

sumativa /formativa
2 

Concetual  

 

 

 

(Cognitivo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquire conhecimento científico; 

Aplica conhecimentos relativos aos conteúdos das AE do programa da 

disciplina 

Compreende processos e fenómenos científicos constantes das AE do 

programa da disciplina 

Relaciona/aplica conhecimentos a novas situações 

Utiliza/compreende linguagem e simbologia científica 

Analisa/Interpreta dados fornecidos por textos, gráficos, esquemas 

conceptuais, simulações, vídeos, tabelas, figuras, esquemas diagramas e 

modelos e tira conclusões 

Realiza adequadamente trabalhos de pesquisa/tratamento de 

informação 

Usa modalidades diversas para expressar as aprendizagens (ex. 

relatórios, maquetes, esquemas simulações) recorrendo às TIC, quando 

pertinente 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J 

Criativo  

(A,C,D,J) 

Criativo/ Analítico  

(A, B, C, D, G) 

Questionador/ Investigador 

(A, C, D, F, G, I, J) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

Avaliação escrita (60%) 

- Provas de avaliação 

- Questão-aula 

 

- Fichas de trabalho 

- Mapas de conceitos/ 

resumos 

- Desafios 

- Trabalhos de pesquisa 

individuais e/ou grupo 
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Procedimental  

 

(Dimensão prática, 

laboratorial e ou 

experimental) 

 

Realiza as atividades laboratoriais propostas utilizando técnicas e 

procedimentos, manipulando material e equipamento com correção e 

respeito pelas normas de segurança 

Comunica resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa ou 

outras, recorrendo a diversos suportes 

Cuidador de si e do outro 

(A, B, E, F, G, I, J) 

 

 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

Comunicador /interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 

 

Autoavaliador 

 

 

 

 

20% 

Grelhas de registo de 

observação direta/avaliação 

 

Questionário individual e/ou 

grupo de atividade pratico 

laboratorial 

 

Apresentação oral de 

trabalhos/relatórios 

 

Atividades DAC 

 

 

 

 

Atitudinal 

Assiduidade / pontualidade 

Organização do material escolar 

Cumprimento atempado de tarefas /Realização de trabalhos de casa 

Capacidade de respeitar as normas estabelecidas (comportamento) 

Integração do ritmo/dinâmica da aula 

Capacidade de auto/heteroavaliação 

 

 

 

 

20% 

 

 

Grelhas de observação direta 

 

 

 

1Áreas de competências do perfil do aluno (ACPF) ): A -Linguagens e textos; B -Informação e comunicação; C -Raciocínio e resolução de problemas; D -Pensamento crítico e pensamento criativo; E -Relacionamento interpessoal; F -Desenvolvimento pessoal e 

autonomia; G -Bem-estar, saúde e ambiente; H -Sensibilidade estética e artística; I -Sabercientífico, técnico e tecnológico; J -Consciência e domínio do corpo. 

2 Não é obrigatório a utilização todos os instrumentos de avaliação listados 
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Disciplina: Físico-Química 3ºCiclo 

Domínio Aprendizagens específicas da disciplina Descritores do Perfil dos 

Alunos
1 

Ponderação Instrumentos avaliação 
sumativa /formativa

2 

Concetual  

 

 

 

(Cognitivo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquire conhecimento científico; 

Aplica conhecimentos relativos aos conteúdos das AE do programa da 

disciplina 

Compreende processos e fenómenos científicos constantes das AE do 

programa da disciplina 

Relaciona/aplica conhecimentos a novas situações 

Utiliza/compreende linguagem e simbologia científica 

Analisa/Interpreta dados fornecidos por textos, gráficos, esquemas 

conceptuais, simulações, vídeos, tabelas, figuras, esquemas diagramas 

e modelos e tira conclusões 

Realiza adequadamente trabalhos de pesquisa/tratamento de 

informação 

Usa modalidades diversas para expressar as aprendizagens (ex. 

relatórios, maquetes, esquemas simulações) recorrendo às TIC, 

quando pertinente 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo  

(A,C,D,J) 

 

 

 

Criativo/ Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

Questionador/ Investigador 

(A, C, D, F, G, I, J) 

 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

Avaliação escrita (60%) 

 

- Provas de avaliação 

 

- Questão-aula 

 

- Fichas de trabalho 

 

- Mapas de conceitos/ 
resumos 

 

- Desafios 

 

- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou grupo 

 

Procedimental     Grelhas de registo de 
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(Dimensão prática, 
laboratorial e ou 
experimental) 

 

 

Realiza as atividades laboratoriais propostas utilizando técnicas e 

procedimentos, manipulando material e equipamento com correção e 

respeito pelas normas de segurança 

Comunica resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa ou 

outras, recorrendo a diversos suportes 

Cuidador de si e do outro 

(A, B, E, F, G, I, J) 

 

 

Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

20% 

observação direta/avaliação 

 

Questionário individual e/ou 
grupo de atividade pratico 
laboratorial 

 

Apresentação oral de 
trabalhos/relatórios 

 

Atividades DAC 

 

 

 

 

Atitudinal 

Assiduidade / pontualidade 

Organização do material escolar 

Cumprimento atempado de tarefas /Realização de trabalhos de casa 

Capacidade de respeitar as normas estabelecidas (comportamento) 

Integração do ritmo/dinâmica da aula 

Capacidade de auto/heteroavaliação 

 

 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

Comunicador /interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 

 

Autoavaliador 

 

 

 

 

20% 

 

 

Grelhas de observação direta 

 

 

 

1Áreas de competências do perfil do aluno (ACPF) ): A -Linguagens e textos; B -Informação e comunicação; C -Raciocínio e resolução de problemas; D -Pensamento crítico e pensamento criativo; E -Relacionamento interpessoal; F -Desenvolvimento pessoal e 

autonomia; G -Bem-estar, saúde e ambiente; H -Sensibilidade estética e artística; I -Sabercientífico, técnico e tecnológico; J -Consciência e domínio do corpo. 

2 Não é obrigatório a utilização todos os instrumentos de avaliação listados 
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Disciplina: Biologia e Geologia/Biologia  (Secundário) 

Domínio Aprendizagens específicas da disciplina Descritores do Perfil dos 

Alunos
1 

Ponderação Instrumentos avaliação 

sumativa /formativa
2 

Concetual 

 

 

(Cognitivo)  

 

 

 

Adquire conhecimentos relativos aos conteúdos das AE da disciplina; 

Compreende e expressa conceitos, leis e teorias; 

Aplica conceitos e conhecimentos em situações e contextos 

diversificados;  

Analisa fenómenos da natureza e situações do dia-a-dia com base em 

leis e modelos; 

Utiliza/compreende linguagem e simbologia científica; 

Seleciona, analisa, interpreta e avalia criticamente a informação 

relativa a situações concretas/novas situações; 

Relaciona criticamente a informação necessária à resolução de 

problemas; 

Realiza adequadamente trabalhos de pesquisa/tratamento de 

informação 

 

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

Criativo  

(A, C, D, J)  

Sistematizador/ 

organizador  

(A, B, C, I, J)  

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

Avaliação escrita  

- Provas de avaliação 

- Questão-aula 

- Fichas de trabalho 

- Mapas de conceitos/ resumos 

- Desafios 

- Trabalhos de pesquisa 

individuais e/ou grupo 

Procedimental 

 

(Dimensão prática, 

laboratorial e ou 

experimental) 

Planifica e executa atividades laboratoriais propostas utilizando 

técnicas e procedimentos, manipulando material e equipamento com 

correção e respeito pelas normas de segurança; 

Faz predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução 

de experiências em contexto laboratorial; 

 

 

Questionador/ Investigador  

(A, C, D, F, G, I, J) 
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Recolhe, organiza e trata dados de observação, 

qualitativo e/ou quantitativo de fontes diversas 

e procede à sua análise crítica;  

Analisa/Interpreta dados fornecidos por textos, 

gráficos, esquemas conceptuais, simulações, 

vídeos, tabelas, figuras, esquemas diagramas e 

modelos e tira conclusões;  

Usa modalidades diversas para expressar as 

aprendizagens (Ex relatórios, maquetes, 

esquemas simulações) recorrendo às TIC, 

quando pertinente; 

 

Comunica resultados de atividades 

laboratoriais e de pesquisa ou outras, 

oralmente ou por escrito, usando vocabulário 

científico próprio da disciplina, recorrendo a 

diversos suportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitador da diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

 

 

 

 

Comunicador/Interventor  

(A, B, D, E, G, H, I)  

 

 

 

 

 

Autoavaliador 

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F, J) 

 

 

 

 

 

 

30% 

Atividades práticas/ 

laboratorial/ 

experimental 

 

- Testes de avaliação ou 

relatórios.  

- Questionários 

 

 

 

 

 

Avaliação da execução 

das atividades 

laboratoriais / 

experimentais:  

 

- Grelhas de observação 

direta.  

 

- Atividades DAC 
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Atitudinal 

 

Assiduidade / pontualidade 

Organização do material escolar 

Cumprimento atempado de tarefas /Realização de trabalhos de casa 

Capacidade de respeitar as normas estabelecidas (comportamento) 

Integração do ritmo/dinâmica da aula 

Capacidade de auto/heteroavaliação 

 

 

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Cuidador de si e do outro  

(A, B, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de observação direta 

 

 

1Áreas de competências do perfil do aluno (ACPF) ): A -Linguagens e textos; B -Informação e comunicação; C -Raciocínio e resolução de problemas; D -Pensamento crítico e pensamento criativo; E -Relacionamento interpessoal; F -Desenvolvimento pessoal e 

autonomia; G -Bem-estar, saúde e ambiente; H -Sensibilidade estética e artística; I -Saber científico, técnico e tecnológico; J -Consciência e domínio do corpo. 

2 Não é obrigatório a utilização todos os instrumentos de avaliação listado 

As Aprendizagens Essenciais da disciplina de Biologia e Geologia são definidas para um ciclo de 2 anos que culmina com a avaliação externa. Essa avaliação é consistente com uma matriz que contempla a avaliação 

equitativa das Aprendizagens Essenciais estabelecidas para os 10º e 11º anos. Assim, as provas de avaliação escrita elaboradas para os alunos que frequentam o 11.º ano poderão incluir questões tendentes a 

verificar a consecução das Aprendizagens Essenciais estabelecidas para o 10.º ano. 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:  Física e Química A/Física/Química  (Secundário) 
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Domínio 

 

Aprendizagens específicas da disciplina Descritores do Perfil dos 

Alunos
1 

Ponderação Instrumentos avaliação 
sumativa /formativa

2 

Concetual 

 

 

(Cognitivo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquire conhecimentos relativos aos conteúdos das AE da 

disciplina; 

Compreende e expressa conceitos, leis e teorias; 

Aplica conceitos e conhecimentos em situações e contextos 

diversificados;  

Analisa fenómenos da natureza e situações do dia-a-dia com base 

em leis e modelos; 

Utiliza/compreende linguagem e simbologia científica; 

Seleciona, analisa, interpreta e avalia criticamente a informação 

relativa a situações concretas/novas situações; 

Relaciona criticamente a informação necessária à resolução de 

problemas; 

Realiza adequadamente trabalhos de pesquisa/tratamento de 

informação 

 

 

 Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

Sistematizador/ 

organizador  

(A, B, C, I, J)  

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

Avaliação escrita  

 

 

- Provas de avaliação 

 

- Questão-aula 

 

 

- Fichas de trabalho 

 

- Mapas de conceitos/ resumos 

 

- Desafios 

 

- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou grupo 

Procedimental 

 

(Dimensão prática, 
laboratorial e ou 
experimental) 

 

 

 

 

 

 

Planifica e executa atividades laboratoriais propostas utilizando 
técnicas e procedimentos, manipulando material e equipamento 
com correção e respeito pelas normas de segurança; 

Faz predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a 
evolução de experiências em contexto laboratorial; 

Recolhe, organiza e trata dados de observação, 

qualitativo e/ou quantitativo de fontes diversas 

e procede à sua análise crítica;  

Analisa/Interpreta dados fornecidos por textos, 

gráficos, esquemas conceptuais, simulações, 

Questionador/ Investigador  

(A, C, D, F, G, I, J) 

 

 

Respeitador da diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades práticas/ 

laboratorial/ 

experimental 

 

- Testes de avaliação ou 

relatórios.  
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vídeos, tabelas, figuras, esquemas diagramas e 

modelos e tira conclusões;  

Usa modalidades diversas para expressar as 

aprendizagens (Ex relatórios, maquetes, 

esquemas simulações) recorrendo às TIC, 

quando pertinente; 

 

Comunica resultados de atividades 

laboratoriais e de pesquisa ou outras, 

oralmente ou por escrito, usando vocabulário 

científico próprio da disciplina, recorrendo a 

diversos suportes. 

 

 

Comunicador/Interventor  

(A, B, D, E, G, H, I)  

 

 

 

 

 

Autoavaliador 

Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F, J) 

30% 
- Questionários 

 

 

 

 

 

Avaliação da execução 

das atividades 

laboratoriais / 

experimentais:  

 

- Grelhas de observação 

direta.  

 

- Atividades DAC 

 

Atitudinal 

 

Assiduidade / pontualidade 

Organização do material escolar 

Cumprimento atempado de tarefas /Realização de trabalhos de 

casa 

Capacidade de respeitar as normas estabelecidas 

(comportamento) 

Integração do ritmo/dinâmica da aula 

Capacidade de auto/heteroavaliação 

 

 

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Cuidador de si e do outro  

(A, B, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

Grelhas de observação direta 
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1
Áreas de competências do perfil do aluno (ACPF) ): A -Linguagens e textos; B -Informação e comunicação; C -Raciocínio e resolução de problemas; D -Pensamento crítico e 

pensamento criativo; E -Relacionamento interpessoal; F -Desenvolvimento pessoal e autonomia; G -Bem-estar, saúde e ambiente; H -Sensibilidade estética e artística; I -

Saber científico, técnico e tecnológico; J -Consciência e domínio do corpo. 

2 
Não é obrigatório a utilização todos os instrumentos de avaliação listado 

As Aprendizagens Essenciais da disciplina de Física e Química A são definidas para um ciclo de 2 anos que culmina com a avaliação externa. Essa avaliação é consistente com 

uma matriz que contempla a avaliação equitativa das Aprendizagens Essenciais estabelecidas para os 10º e 11º anos. Assim, as provas de avaliação escrita elaboradas para 

os alunos que frequentam o 11.º ano poderão incluir questões tendentes a verificar a consecução das Aprendizagens Essenciais estabelecidas para o 10.º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Educação Visual - 2.º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos) 

Domínio / Organizador 

Descritores de áreas de 
competência do Perfil do 

Aluno e valores do Perfil do 
Aluno 

Instrumentos de avaliação Ponderação % 

Conhecimento e 
Capacidades 

Apropriação e 
reflexão 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, G, I, 
J); 

Criativo (A, C, D, J); 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G); 

Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I); 

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H); 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J); 

Questionador (A, F, G, I, J); 

Comunicador (A, B, D, E, H); 

Autoavaliador (transversal 
às áreas); 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F); 

Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J); 

Cuidador de si e do outro (B, 
E, F, G); 

Registos de observação 
direta e grelhas de registo 
de desempenho 

 

Trabalhos práticos 
realizados na aula - 
individualmente, em pares 
ou grupo 

 

Trabalho/ projeto de DAC 

 

Trabalhos de pesquisa 

 

Caderno gráfico 

25% 

80% 

Interpretação e 
comunicação 

25% 

Experimentação e 
criação 

50% 

Atitudes e Valores 

Trabalho de casa 

Responsabilidade e 
integridade; 

Excelência e exigência; 

Curiosidade, reflexão e 
inovação; 

Cidadania e participação; 

Liberdade. 

2% 
20% 

Material da 
disciplina 

5% 

Participação / 
interesse 

5% 

Assiduidade/ 
pontualidade 

4% 

Comportamento 4% 
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Educação Tecnológica - 2.º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos) 

Domínio / Organizador Descritores de áreas de competência 
do Perfil do Aluno e valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação % 

Conhecimento 
e Capacidades 

Processos Tecnológicos Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J); 

Criativo (A, C, D, J); 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); 

Respeitador da diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H); 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 
J); 

Questionador (A, F, G, I, J); 

Comunicador (A, B, D, E, H); 

Autoavaliador (transversal às áreas); 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F); 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 
J); 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G); 

 

 

Registos de 
observação direta e 
grelhas de registo 
de desempenho 

  

Trabalhos práticos/ 
escritos realizados 
na aula - individual, 
em pares ou grupo 

 Trabalho/ projeto 
de DAC 

Trabalhos de 
pesquisa 

  

 

 30%  80% 

Recursos e Utilizações 
Tecnológicas 

40% 

Tecnologia e Sociedade  30% 

Atitudes e 
Valores 

Trabalho de casa Responsabilidade e integridade; 

Excelência e exigência; 

Curiosidade, reflexão e inovação; 

Cidadania e participação; 

Liberdade. 

 2%  20% 

Caderno diário  2% 

Material da disciplina  5% 

Participação / interesse  5% 

Assiduidade/ pontualidade  2% 
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Comportamento  4% 

 

Educação Musical - 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º, 6.º anos) 

 

Domínio / Organizador 
Descritores de áreas de competência do 

Perfil do Aluno e valores do Perfil do 
Aluno 

Instrumentos de avaliação 
Ponderação 

% 

Conhecimento e 
Capacidades 

Experimentação e 
criação 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J); 

Criativo/Crítico/Analítico (A, B, C, D, G, 
J); 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); 

Respeitador da diferença/ do outro (A, B, 
E, F, H); 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J); 

Comunicador (A, B, D, E, H); 

Questionador (A, F, G, I, J); 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F); 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 
J); 

Autoavaliador (transversal às áreas); 

Registos de observação direta 
e grelhas de registo de 
desempenho 

 

Trabalhos práticos/ escritos 
realizados na aula - individual, 
em pares ou grupo 

 

Trabalhos de pesquisa 

 

Trabalho/ projeto de DAC 

40% 

80% 

Interpretação e 
comunicação 

30% 

Apropriação e 
reflexão 

30% 

Atitudes e Valores 

Trabalho de casa 

Responsabilidade e integridade; 

Excelência e exigência; 

Curiosidade, reflexão e inovação; 

Cidadania e participação; 

Liberdade. 

2% 

20% 

Caderno diário 2% 

Material da 
disciplina 

3% 

Participação / 
interesse 

3% 

Assiduidade/ 
pontualidade 

2% 

Comportamento 8% 
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Educação Visual - 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos) 

Domínio / Organizador 
Descritores de áreas de competência 
do Perfil do Aluno e valores do Perfil 

do Aluno 
Instrumentos de avaliação 

Ponderação 
% 

Conhecimento e 
Capacidades 

Apropriação e 
reflexão 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J); 

Criativo (A, C, D, J); 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H); 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J); 

Questionador (A, F, G, I, J); 

Comunicador (A, B, D, E, H); 

Auto Avaliador (transversal às áreas); 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F); 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 
I, J); 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G); 

Registos de observação direta e 
grelhas de registo de 
desempenho 

 

Trabalhos práticos/ escritos 
realizados na aula - individual, 
em pares ou grupo 

 

Trabalhos de pesquisa 

 

Portefólio 

40% 

80% 

Interpretação e 
comunicação 

30% 

Experimentação e 
criação 

30% 

Atitudes e Valores 

Trabalho de casa 

Responsabilidade e integridade; 

Excelência e exigência; 

Curiosidade, reflexão e inovação; 

Cidadania e participação; 

Liberdade. 

4% 

20% 

Material da 
disciplina 

5% 

Participação / 
interesse 

5% 

Assiduidade/ 
pontualidade 

3% 

Comportamento 3% 

 
 

 

 

 

 

Educação Artística - 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9ºano) 
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Domínio / Organizador 
Descritores de áreas de competência 
do Perfil do Aluno e valores do Perfil 

do Aluno 
Instrumentos de avaliação 

Ponderação 
% 

Conhecimento e 
Capacidades 

Apropriação e 
reflexão 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J); 

Criativo (A, C, D, J); 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H); 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, 
I, J); 

Questionador (A, F, G, I, J); 

Comunicador (A, B, D, E, H); 

Auto Avaliador (transversal às áreas); 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F); 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, 
I, J); 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G); 

Registos de observação direta e 
grelhas de registo de 
desempenho 

 

Trabalhos práticos/ escritos 
realizados na aula - individual, 
em pares ou grupo 

 

Trabalhos de pesquisa 

 

Portefólio 

 

Trabalho/ projeto de DAC 

40% 

80% 

Interpretação e 
comunicação 

20% 

Experimentação e 
criação 

20% 

Atitudes e Valores 

Trabalho de casa 

Responsabilidade e integridade; 

Excelência e exigência; 

Curiosidade, reflexão e inovação; 

Cidadania e participação; 

Liberdade. 

4% 

20% 

Material da 
disciplina 

5% 

Participação / 
interesse 

5% 

Assiduidade/ 
pontualidade 

3% 

Comportamento 3% 

 

 

 

 

 

 

Desenho A - 10º ano  
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Domínio / Organizador 
Descritores de áreas de 

competência do Perfil do Aluno e 
valores do Perfil do Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação % 

Conhecime
nto e 

Capacidade
s 

Apropriação e reflexão 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J); 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, 
I); 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H); 

Sistematizador/ organizador (A, B, 
C, I, J); 

Questionador (A, F, G, I, J); 

Comunicador (A, B, D, E, H); 

Autoavaliador (transversal às 
áreas); 

Participativo/ colaborador (B, C, D, 
E, F); 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, 
G, I, J); 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, 
G); 

Criativo (A, C, D, J); 

Registos de 
observação direta 
e grelhas de 
registo de 
desempenho 

 

- Desenhos e 
concretizações 
gráficas, 
produzidas no 
âmbito da 
disciplina, em sala 
de aula. 

 

Trabalhos 
práticos e de 
pesquisa 
realizados na aula 
- individualmente, 
em pares ou 
grupo 

 

Caderno Gráfico 

 

Trabalho/ projeto 
DAC 

 

 

 

20% 

90% 

Interpretação e 
comunicação 

35% 

Experimentação e 
criação 

45% 

Atitudes e 
Valores 

Material da disciplina 

Responsabilidade e integridade; 

Excelência e exigência; 

Curiosidade, reflexão e inovação; 

Cidadania e participação; 

Liberdade. 

 

3% 

10% 

Participação / interesse 3% 

Assiduidade/ 
pontualidade 

2% 

Comportamento 2% 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria Descritiva A - 10º ano  
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Domínio / Organizador 

Descritores de áreas de 
competência do Perfil 
do Aluno e valores do 

Perfil do Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação % 

Conhecimento e 
Capacidades 

Princípios teóricos 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, G, 
I, J); 
Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G); 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I); 
Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H); 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, J); 
Questionador (A, F, G, I, 
J); 
Comunicador (A, B, D, E, 
H); 
Autoavaliador (transversal 
às áreas); 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F); 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J); 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G); 
Criativo (A, C, D, J); 

Trabalhos 
práticos/ 
escritos 
realizados na 
aula - 
individual, em 
pares ou grupo 
(peso 1) 
 
Relatórios de 
execução de 
exercícios  
(peso 1) 
 
Provas de 
avaliação 
(peso 3) 
 
Questões de 
aula 
(peso 1) 
 

 

30% 

90% ou 
85% 
(quando 
aplicável 
DAC) 

Processos construtivos e 
concretização gráfica 

60% 

Observância das convenções 
gráficas, rigor de execução e 
qualidade expressiva  

10% 

DAC (quando aplicável) 

Trabalho/ projeto 
de DAC 
 

5% 

Atitudes e 
Valores 

Trabalho de casa 

Responsabilidade e 
integridade; 
Excelência e exigência; 
Curiosidade, reflexão e 
inovação; 
Cidadania e participação; 
Liberdade. 

Registos de 
observação 
direta e grelhas 
de registo de 
desempenho 

4% 

10% 

Caderno diário 1% 

Material da disciplina 1% 

Participação / interesse 2% 

Assiduidade/ pontualidade 1% 

Comportamento 1% 

 

 

 

Geometria Descritiva A  - 11º ano  
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Domínio / Organizador 

Descritores de áreas de 
competência do Perfil do 
Aluno e valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 
% 

Conhecimento e 
Capacidades 

Princípios teóricos 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, D, I); 
Crítico/Analítico (B, C, D, I); 
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, I); 
Respeitador da diferença/ 
do outro (B, E, F); 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, D, 
F,  I); 
Questionador (D, F, I); 
Comunicador (B, E, F, I); 
Autoavaliador (A, B, C. D, F, 
H, I); 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F); 
Responsável/ autónomo (B, 
C, D, E, F); 
Cuidador de si e do outro ( 
E, F, I); 
Criativo (B, C, D); 

Trabalhos 
práticos/ 
escritos 
realizados na 
aula - 
individual, em 
pares ou grupo 
(peso 1) 
 
Provas de 
avaliação 
(peso 3) 
 
Questões de 
aula 
(peso 1) 
 

 

10% 

90% ou 
85% 
(quando 
aplicável 
DAC) 

Processos construtivos e 
concretização gráfica 

80% 

Observância das convenções 
gráficas, rigor de execução e 
qualidade expressiva  

10% 

DAC (quando aplicável) 
Trabalho/ projeto 
de DAC 

5% 

Atitudes e 
Valores 

Trabalho de casa 

Responsabilidade e 
integridade; 
Excelência e exigência; 
Curiosidade, reflexão e 
inovação; 
Cidadania e participação; 
Liberdade. 

Registos de 
observação 
direta e grelhas 
de registo de 
desempenho 

4% 

10% 

Caderno diário 1% 

Material da disciplina 1% 

Participação / interesse 2% 

Assiduidade/ pontualidade 1% 

Comportamento 1% 

 

 

 

 

 



17. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Disciplina: HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL (HGP)  Ano: 5º e 6º     Ciclo: 2º 

Dimensão Domínio 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 
Ponderação 

Instrumentos de avaliação sumativa e 
formativa 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

8
0

%
 

   

A-AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS (SABER SABER) 

 Adquirir conhecimentos relativos aos temas/conteúdostratados. 

 Reconhecer acontecimentos que produziram alterações significativas na sociedade 
portuguesa. 

 Utilizar os conhecimentos em novassituações. 

B-DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES ESPECÍFICAS (SABER FAZER) 

 Selecionar e interpretar informaçõesvariadas. 

 Distinguir o essencial doacessório. 

 Adquirir progressivamente as noções de tempo eespaço. 

 Identificar caraterísticas das diferentes sociedades do espaço português. 

 Relacionar formas de organização do espaço português com fatores físicos ehumanos. 

 Apresentar as ‘suas’ ideias sobre acontecimentoshistóricos. 

 Exprimir-se, oralmente e por escrito, de forma clara, utilizando com precisão e 
correção o vocabulário específico dadisciplina. 

 Identificar problemas, formular hipóteses explicativas e elaborar conclusõessimples. 

 

Conhecedor/sabedor/ 

culto/informado  

A, B, C, D, F, I  

Questionador/ 

comunicador  

A, B, D, E, F, G, H, I, J  

Criativo  

A, C, D, J 

Crítico/Analítico 

A, B, C, D, G 

 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

A, B, E, F, H 

 

Sistematizador/ organizador  

A, B, C, I, J 

 

Participativo/ colaborador 

B, C, D, E, F 

 

Responsável/ autónomo 

C, D, E, F, G, I, J 

Autoavaliador 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de avaliação  

 

 

 

Trabalhos Individuais ou de Grupo  
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A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

2
0

%
 

 

 Serassíduo. 

 Serpontual. 

 Trazer o material necessário. 

 Concentrar-se nas tarefaspropostas. 

 Realizar tarefas escolares (individuais/grupo), mantendo o caderno diárioorganizado. 

 Manifestar espíritocrítico. 

 Participar ordeiramente nas aulas (saber falar e ouvir/respeitar os colegas/aceitar 
orientações do professor). 

 Respeitar-se a si mesmo e aosoutros. 

 Colaborar nos trabalhos de grupo, partilhando saberes eresponsabilidades. 

 Interessar-se pela preservação do património natural e cultural 

 

  

 

 

 

20% 

 

 Registo de faltas de presença ou de 
material 

 

Registos efetuados no caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

Pesquisas realizadas 

 

Participação nas atividades da aula 
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Disciplina: GEOGRAFIA     Ano: 7º,8º e 9ºCiclo:3º 

Dimensão Domínio Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação Instrumentos de avaliação sumativa e formativa 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

8
0

%
 

   

A- Localização e compreensão 
de lugares e de regiões 

 Localiza lugares e regiões, a 
diferentes escalas.  

 Carateriza e compreende os 
padrões de distribuição dos 
fenómenos geográficos, a 
diferentes escalas. 

 Recolhe, trata e/ou interpreta a 
informação geográfica. 

 

B- Problematização e debate das 
inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos  

 Infere situações problemáticas 
decorrentes das intervenções 
entre fenómenos, a diferentes 
escalas 

 Emite opinião fundamentada 
com base nos conhecimentos 
geográficos adquiridos. 

 

C - Comunicação e participação 

 Comunica os resultados da 
investigação, usando os suportes 
adequados.  

 Apresenta soluções para 
problemas reais, a diferentes 
escalas, com base nos 
conhecimentos adquiridos. 

 

 

Conhecedor/sabedor/ 

culto/informado  

A, B, C, D, F, I  

 

Questionador/ 

comunicador  

A, B, D, E, F, G, H, I, J  

 

Criativo  

A, C, D, J 

 

Crítico/Analítico 

A, B, C, D, G 

 

Respeitador da diferença/ do outro  

A, B, E, F, H 

 

Sistematizador/ organizador  

A, B, C, I, J 

 

Participativo/ colaborador 

B, C, D, E, F 

 

Responsável/ autónomo 

C, D, E, F, G, I, J 

 

Autoavaliador 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de avaliação  

 

 

 

Trabalhos Individuais ou de Grupo  

 

 

Projeto (7ºano) 
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A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

2
0

%
 

 

 Responsabilidade  

- Cumpre normas e orientações de 
trabalho e segurança  

- Concretiza tarefas 

 

 

 Autonomia  

- É persistente  

- Tem iniciativa  

- Autorregula as emoções e os 
comportamentos 

 

 Relacionamento 
interpessoal  

- Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição  

- Interage com tolerância 
 

  

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 Registo de faltas de presença ou de material 

 

Registos efetuados no caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

Pesquisas realizadas 

 

Participação nas atividades da aula 
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Disciplina:   HISTÓRIA   Ano: 7º,8º e 9º     Ciclo: 3º 

Dimensão Domínio Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação Instrumentos de avaliação sumativa e formativa 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

8
0

%
 

   
 
Aquisição/Aplicação de competências: 

- Seleciona informação sobre temas 
emestudo. 

- Interpreta documentos (textos, imagens, 
gráficos, mapas, …). 

- Formula hipóteses simples de 
interpretação de factoshistóricos. 

- Utiliza conceitos específicos da história. 

- Realiza trabalhos depesquisa. 

- Aperfeiçoa a expressão verbal eescrita. 

- Elabora sínteses orais e escritas a partir 
da informaçãorecolhida. 

- Familiariza-se nas novas tecnologias 
dainformação. 

- Produz um discurso coerente, correto e 
fundamentado, revelador de um domínio 
da língua portuguesa 

Aquisição/Aplicação de conhecimentos: 
- Caracteriza as principais fases da 
evoluçãohistórica. 

- Localiza, no tempo e no espaço, eventos 
eprocessos. 

- Compreende as condições e motivações 
dos factoshistóricos. 

- Distingue, numa dada realidade, os 
aspetos de ordem demográfica, 
económica, social, política e cultural, 
estabelecendo relações entre eles. 

- Relaciona a história nacional com a 
história universal, destacando a 
especificidade do caso  

português. 

 

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

 

 

 

Linguagens e textos; 

 

 

Informação e comunicação; 

 

Raciocínio e resolução de problemas 

 
 

Pensamento crítico e pensamento criativo; 

 

 

 

Saber científico, técnico e tecnológico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de avaliação  

 

 

 

Trabalhos Individuais ou de Grupo/ Pares  

 

 

 
 

Questão aula 

 

 

 

Fichas formativas 

 

 

Listas de verificação 

 

 

Grelhas de observação direta 
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- Explicita a importância da História 
para a educação e para a cidadania; 

- Estabelece relações entre o passado e o 
presente. 

- Conhece a importância dos documentos 
históricos para a criação do saber 
histórico. 

- Identifica a utilidade dascronologias. 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

2
0

%
 

 

Atitudes e valores: 
 

- É pontual eassíduo. 

 

- Traz os materiaisnecessários. 

 
- Está atento e faz registos no caderno de 
formaorganizada. 
 

- Manifesta espíritocrítico. 

- Colabora nos trabalhos de grupo, 
partilhando saberes e responsabilidades. 

 

- Interessa - se pela preservação do 
património natural e cultural. 

 
- Participa oralmente, de forma 
adequada/Respeito pelooutro. 

 

-Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

 

-Bem-estar, saúde e ambiente; 

 

-Sensibilidade estética e artística; 

 

-Relacionamento interpessoal; 

 

- Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Registos efetuados no caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

Pesquisas realizadas 

 

Participação nas atividades da aula 

 

Trabalho autónomo 
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Disciplina:   FILOSOFIA   Ano: 10º e 11º    

Dimensão Domínio Descritores do Perfil dos Alunos Ponderação 
Instrumentos de avaliação sumativa e 

formativa 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

7
0

%
 

   

 

 Problematizar: 

-Identificar, formular e relacionar 

com clareza e rigor problemas 

filosóficos e justificar a sua 

pertinência. 

 Conceptualizar: 

-Identificar, clarificar e relacionar 

com clareza e rigor conceitos 

filosóficos e mobilizar na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos 

filosóficos.  

 Argumentar: 

-Identificar, formular teorias, teses e 

argumentos filosóficos, aplicando 

instrumentos operatórios da lógica 

formal e informal; comparar e 

avaliar criticamente, pelo confronto 

de teses e argumentos, as teorias 

apresentadas; 

-Determinar as implicações 
filosóficas e as implicações 
práticas de uma teoria outese; 

 

-Assumir posições 

pessoais com rigor e clareza, 
mobilizando conhecimentos 
filosóficos. 

 

-Conhecedor/sabedor/ culto/informado 

A, B, G, I, J 

 

Crítico/Analítico  

A, B, C, D, G 
 

Criativo 
A, C, D, J 
 

Sistematizador/ organizador 

A, B, C, I, J 

 

Comunicador 

A, B, D, E, H 

 

Responsável/autónomo/Indagador/ Investigador 

B, C, D, E, F 

 

Comunicador 

C, D, F, H, I 

 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

A, B, D, E, H 

 

Criativo 

A, B, C, D, G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes sumativos 

(mínimo de 5 testes por ano letivo) 

 

 

Trabalhos individuais: ensaio filosófico; 

 -produçõesescritas; 

- participação oral; 

-trabalhos de pesquisa e/ou análise e/ou síntese; 

-relatórios; 

-esquemas. 

 

 

 

Trabalhos colaborativos: 

 

- Participação em debates estruturados 
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Sistematizador 

Organizador 

A, C, D, J 

 

Autoavaliador 

A, B, C, I,J 

 

Transversal 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

A, B, G, I, J 

- Participativo/ 

Colaborador 

B, C, D, E, F 

 

- Crítico/Analítico 

A, B, C, D, G 

 

- Criativo 

C A, C, D, J 

 

 

20%  

 

 

 

 

 

- Trabalhos de pesquisa e/ou análise e/ou síntese. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1 -Osinstrumentosreferidosem“B”nãotêmnecessariamentedeserusadossempreenatotalidadeportodosos 

docentes.Senãoforusadonenhumelemento,apercentagem(20%)passaráaestarincluídanoinstrumento “A”. 

 

2 -Semprequeseverifiquearealizaçãodeumtrabalhodeextensãorazoáveleesteforobjetodeapresentaçãoe 

discussãonasaulas,poderásubstituiroteste. 

IMPORTANTE: O cálculo das classificações nos diferentes períodos deverá ser feito sempre com todas as classificações parciais obtidas, desde o início 

do ano letivo, dos diferentes itens avaliados. 

 

                                       FILOSOFIA – ATITUDES e COMPORTAMENTO Esc 
Aval 

                               Parâmetro A: COMPORTAMENTO/CUMPRIMENTO DE REGRAS  

                                       15% 

 D
e

sc
ri

to
re

s 

O aluno não tem qualquer registo de falta de respeito pelas normas estabelecidas (de conduta e regulamento). É 
sempre pontual. Participa ativamente para que todos cumpram as regras estabelecidas no Regulamento Interno 
dando sugestões ou condenando/dermarcando-se de atitudes de desvio. 

 
5 

O aluno não tem qualquer registo de falta de respeito pelas normas estabelecidas (de conduta e regulamento). 
Atrasa-se raramente. Participa ativamente para que todos cumpram as regras estabelecidas no Regulamento Interno 
embora não dê sugestões ou condene atitudes de desvio. 

 
4 

Atrasa-se com alguma frequência. O aluno respeita as normas estabelecidas (de conduta e regulamento). 
3 

Atrasa-se frequentemente. O aluno desrespeita as normas estabelecidas (de conduta e regulamento). 2 

Raramente é pontual. O aluno reincide no desrespeito pelas normas estabelecidas (de conduta e regulamento). 
1 

                                                     Parâmetro B: INTERESSE E EMPENHO   

                                                                                       15% 

D
e

sc
ri

to
re

s 

O aluno realiza sempre as tarefas tirando o máximo partido das suas capacidades, toma a iniciativa, é persistente e está 
sempre disponível para cooperar em qualquer situação. 

5 

O aluno realiza quase sempre as tarefas tirando partido das suas capacidades, toma a iniciativa, e está disponível para 
cooperar em qualquer situação. 

4 

O aluno realiza às vezes as tarefas sem tirar o máximo partido das suas capacidades. Trabalha apenas o essencial. Faz 
algumas tentativas para superar as dificuldades e coopera com os seus pares. 

3 

O aluno raramente realiza as tarefas e quase sempre só com a intervenção do professor, sem tirar partido das suas 
capacidades. Faz algumas tentativas para superar as dificuldades. 

2 

O aluno é pouco empenhado, não realiza as tarefas procura subterfúgios para realizar as tarefas que lhe são propostas. 
Isola-se ou afasta-se quando supõe dificuldades e manifesta indisponibilidade para cooperar. 

1 

                                        INSTRUMENTOS 1º Período 2º Período 3º Período 

A – Testes 50% 50% 50% 

B - Outros elementos: Relatórios de aulas / Fichas / Trabalhos de 

grupo / Trabalhos individuais / Fichas de leitura / etc. 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

20% 

C – Atitudes e comportamentos (de acordo com os descritores de 

comportamento em vigor, no ensino secundário) 

 

30% 

 

30% 

 

30% 
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Disciplina:   HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES    Ano: 10º e 11º    

Dimensão Domínio 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 
Ponderação Instrumentos de avaliação sumativa e formativa 
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C
O
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H
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IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

9
0

%
 

   

• Situar cronologicamente as principais etapas da 
evolução humana que encerram fenómenos culturais e 
artísticos específicos. (A, B, C, D, F, I) 

• Reconhecer o contexto espacial dos diversos fenómenos 
culturais e artísticos. (A, B, C, D, F, I) 

• Valorizar o local e o regional enquanto cruzamento de 
múltiplas interações (artísticas, culturais, políticas, 
económicas e sociais). (A, B, C, D, F, H, I) 

• Reconhecer características dos diferentes tempos 
médios, normalmente designados como conjunturas ou 
épocas históricas. (A, B, C, D, F, I) 

• Analisar criticamente diferentes produções artísticas, 
tendo em conta os aspetos técnicos, formais e estéticos, e 
integrando-as nos seus contextos históricos (económicos, 
sociais, culturais, religiosos, militares e geográficos). (A, B, 
C, D, F, H, I) 

• Reconhecer diferentes produções artísticas na época 
histórica e cultural em que se inserem, ou seja, saber-ver, 
saber-ouvir, saber-interpretar e saber-contextualizar. (A, B, 
C, D, F, H,  
 

• Sintetizar a informação relativa às características 
históricas, culturais e artísticas, tendo em linha de conta 
continuidades, inovações e ruturas. (A, B, C, D, F, H, I) 

• Pesquisar e analisar, de forma autónoma e planificada, 
utilizando fontes de natureza diversa, informação relevante 
para assuntos em estudo, manifestando sentido crítico na 
seleção adequada de contributos. (A, B, C, D, F,H,I) 

• Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da 
ação de indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos 
históricos e artísticos circunscritos no tempo e no espaço. 
(A, B, C, D, F, H, I) 

• Relacionar as manifestações artísticas e culturais da 
história de Portugal com as manifestações artísticas e 
culturais da história europeia e mundial, distinguindo 

articulações dinâmicas e analogias/especificidades. (A, B, 
C, D, F, G, H, I) 

 

• Utilizar, em cada área artística, vocabulário específico. 

(A, B, C, D, F) 

• Elaborar e comunicar, com correção linguística e de 
forma criativa, sínteses de assuntos estudados, recorrendo 
a diversas formas de comunicação (textos, imagens, vídeos, 
entre outras). (A, B, C, D, F, H, I) 

• Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade 
estética e artística e o juízo crítico, estimulando a fruição de 
bens culturais e artísticos. (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

• Emitir opiniões pessoais fundamentadas sobre 

produções artísticas das épocas em estudo, utilizando a 

linguagem das artes visuais. (A, B, C, D, E, F, H, I) 

 

• A- Linguagens e textos  

 

• B- Informação e 

comunicação  

 

• C- Raciocínio e resolução 

de problemas  

 

• D- Pensamento crítico e 

criativo  

 

• E- Relacionamento 

interpessoal  

 

• F- Desenvolvimento 

pessoal e autonomia  

 

• G- Bem-estar, saúde e 

ambiente  

 

• H- Sensibilidade estética 

e artística  

 

• I- Saber científico, técnico 

e tecnológico  

 

• J- Consciência e Domínio 

do Corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Questão aula 

 

 

• Grelhas de observação 

 

• Fichas de trabalho individuais e/ou de grupo 

• Fichas de avaliação formativa 

 

• Testes 

 

• Relatórios (atividades práticas, visitas de estudo) 

 

• Produto dos trabalhos de grupo e/ou individuais 

 

• Projetos 

 

Mapas de conceitos 

• Produção escrita 

 

• Produção oral 

 

• Produção de textos orais 
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Disciplina:   ECONOMIA C   Ano: 12º    

Dimensão Domínio 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 
Ponderação Instrumentos de avaliação sumativa e formativa 
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C
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D
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9
0

%
 

   

A - Domínio dos conhecimentos 

- Aquisição de conhecimentos.  

- Aplicação de conhecimentos a novas situações e 
em vários contextos. 

 - Compreensão da perspetiva da Ciência Económica 
na análise dos fenómenos sociais. 

 - Integração dos fenómenos económicos no 
contexto dos fenómenos sociais. 

 - Compreensão de conceitos económicos. 

 - Utilização correta da terminologia económica.  

- Conhecimento de aspetos relevantes das 
economias portuguesa e da União Europeia.  

- Compreensão de aspetos relevantes da organização 

 

 

Crescimento e 
desenvolvimento 

(A, B, G, I, J) 

 

A globalização e a 
regionalização económica 
Globalização económica, 
financeira e cultural 

(A, B, C, D, E, F, H, I) 

 

O desenvolvimento e a 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de avaliação  

 

 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

1
0

%
 

• Manifestar abertura à dimensão intercultural das 
sociedades contemporâneas. (A, B, C, D, E, F, H) 

• Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de um 
sistema de valores, numa perspetiva humanista. (A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J) 

• Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da 
riqueza das espécies vegetais e animais para o 
desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; 
G) 

• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Relacionamento Interpessoal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

• Registo de observação direta focalizada no interesse, na 

capacidade de intervenção. 

• Argumentação na participação, na autonomia e no 

empenho. 

 

• Auto e heteroavaliação. 
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económica das sociedades, bem como da sua 
evolução.  

- Compreensão das características fundamentais do 
mundo atual.  

- Conhecimento de tendências da economia mundial.  

- Problematização da situação político-económica 
mundial, europeia e portuguesa à luz dos Direitos 
Humanos 

 

B - Domínio das competências 

- Desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo, 
do gosto pela pesquisa e de capacidades de 
compreensão e de expressão oral e escrita.  

- Estruturação de respostas escritas com correção 
formal e de conteúdo.  

- Pesquisa de informação em diferentes fontes, 
nomeadamente com recurso às tecnologias da 
informação e da comunicação. 

 - Análise de documentos de diversos tipos.  

- Interpretação de gráficos e quadros. - Utilização de 
processos de análise quantitativa dos fenómenos 
económicos. 

 - Utilização de técnicas de representação da 
realidade económica.  

- Desenvolvimento das capacidades de elaboração 
de projetos de trabalho, da sua realização e 
avaliação.  

- Apresentação de trabalhos, nomeadamente com 
recurso às TIC. 

utilização dos recursos (A, B, 
C, D, E, F, H, I) 

 

 

 

 

 

30%  

 

 

 

 

 

 

Trabalhos Individuais de pesquisa  

 

Trabalhos de grupo 

 

Sínteses 
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%
 

Domínio das atitudes 

- Desenvolvimento do espírito crítico. - 
Desenvolvimento da capacidade de intervir de forma 
construtiva. 

 - Desenvolvimento da capacidade de apresentar 
ideias, de as discutir, de as fundamentar 
corretamente e de atender às ideias dos outros.  

- Desenvolvimento do espírito de tolerância, de 
respeito pela diferença e de cooperação. 

 - Desenvolvimento do espírito criativo e de abertura 
à inovação.  

- Demonstração de empenho e de interesse pelas 
atividades a desenvolver.  

- Demonstração de sentido de responsabilidade. - 
Assiduidade e pontualidade. 
 

  

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 Registo de faltas de presença ou de material 

 

Registos efetuados no caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

Pesquisas realizadas 

 

Participação nas atividades da aula 

 

 

18. DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento 2º CEB 

Dimensões Domínios/Temas Descritores de Desempenho Descritores do Perfil 
dos Alunos 

Ponderação Instrumentos de avaliação 
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Conhecimentos  

(Saber)  

Capacidades  

(Saber fazer)  
 

5º ano 

DesenvolvimentoSustentável 

EducaçãoAmbiental 

Saúde (atividade física e alimentação saudável) 

Literacia financeira e educação para oconsumo 

Media 

Bem-estar animal 

Voluntariado 

 

6º ano 

DireitosHumanos 

Interculturalidade 

Igualdade de Género (O corpo em transformação, 
puberdade) 

SegurançaRodoviária 

Risco (Proteção Civil) 

Bem-estar animal 

Voluntariado 

 

- Realiza adequadamente as atividades propostas.  

- Conhece e aplicar os princípios de cidadania.  

- Reflete sobre os temas/assuntos tratados.  

- Investiga, recorrendo a diferentes fontes, os temas que lhe são 
previamente apresentados.  

- Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a 
tarefa/ tema abordado.  

- Apresenta trabalhos em suportes diversificados com criatividade e 
originalidade.  

- Utiliza com correção conhecimentos, técnicas e materiais 
específicos das áreas disciplinares. 

- Colabora em atividades de turma/Escola  

- Sabe respeitar os outros e as regras da sala de aula.  

- Participa de forma oportuna.  

- Colabora ativa e oportunamente no trabalho e nas iniciativas do 
grupo (revela capacidade de relacionamento interpessoal).  

- Compara, avalia e produz pontos de vista, revelando espírito 
crítico e respeito pela opinião dos outros.  

- É responsável.  

- É persistente e autónomo.  

- Avalia corretamente o seu trabalho e dos seus pares.  

 

 

 

 

 

 

A, B, D, E, F, G, H, I 

 

 

 

 
  

 

 

 

70% 

1.Trabalhos – 20% 

2. Apresentações orais – 15% 

3. Intervenção nas aulas – 15% 

4. Concretização das atividades propostas – 20% 

 

Serão utilizadas grelhas de registo de observação da 
qualidade da participação oral e escrita, do trabalho 
de aula, do empenho e participação nas atividades 
realizadas  

 

 

 

Atitudes  

(Saber Ser/Saber 
Estar)  

 

Comportamento 

Cumprimento de deveres 

Relacionamento interpessoal 

 Valorização dos saberes escolares 

Autoanálise/autorregulação e decisão  

 

 
 

 

 

 

30% 

Comportamento – 6% 

Cumprimento de deveres – 6% 

Relacionamento interpessoal – 6% 

 Valorização dos saberes escolares – 6% 

Autoanálise/autorregulação e decisão -6% 

Grelhas de verificação/ observação direta  

   Fichas de hetero e autoavaliação 

 

 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento 3º CEB 

Dimensões Domínios/Temas Descritores de Desempenho Descritores do 
Perfil dos 

Alunos 

Ponderação Instrumentos de avaliação 
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Conhecimentos  

(Saber)  

Capacidades  

(Saber fazer)  
 

7º ANO: 

DireitosHumanos 

DesenvolvimentoSustentável 

Media 

Literacia financeira e educação para o consumo 

Bem-estar animal 

 

8º ANO 

Interculturalidade 

EducaçãoAmbiental 

Risco (Riscos Mistos/ Plano de Segurança) 

Segurança Rodoviária 

Empreendedorismo 

 

9º ANO: 

Igualdade deGénero 

Saúde 

Sexualidade 

Instituições e participação democrática 

Mundo do Trabalho 

 

- Realiza adequadamente as atividades propostas.  

- Conhece e aplicar os princípios de cidadania.  

- Reflete sobre os temas/assuntos tratados.  

- Investiga, recorrendo a diferentes fontes, os temas que lhe são 
previamente apresentados.  

- Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a tarefa/ 
tema abordado.  

- Apresenta trabalhos em suportes diversificados com criatividade e 
originalidade.  

- Utiliza com correção conhecimentos, técnicas e materiais específicos 
das áreas disciplinares. 

- Colabora em atividades de turma/Escola  

- Sabe respeitar os outros e as regras da sala de aula.  

- Participa de forma oportuna.  

- Colabora ativa e oportunamente no trabalho e nas iniciativas do grupo 
(revela capacidade de relacionamento interpessoal).  

- Compara, avalia e produz pontos de vista, revelando espírito crítico e 
respeito pela opinião dos outros.  

- É responsável.  

- É persistente e autónomo.  

- Avalia corretamente o seu trabalho e dos seus pares.  
 

 

 

 

 

 

A, B, D, E, F, 
G, H, I 

 

 

 

 
  

 

 

 

70% 

1.Trabalhos – 20% 

2. Apresentações orais – 15% 

3. Intervenção nas aulas – 15% 

4. Concretização das atividades propostas – 20% 

 

 

Serão utilizadas grelhas de registo de observação da 
qualidade da participação oral e escrita, do trabalho 
de aula, do empenho e participação nas atividades 
realizadas  

 

 

 

Atitudes  

(Saber Ser/Saber 
Estar)  

 

Comportamento 

Cumprimento de deveres 

Relacionamento interpessoal 

 Valorização dos saberes escolares 

Autoanálise/autorregulação e decisão  

 

 

 

 

30% 

Comportamento – 6% 

Cumprimento de deveres – 6% 

Relacionamento interpessoal – 6% 

 Valorização dos saberes escolares – 6% 

Autoanálise/autorregulação e decisão -6% 

Grelhas de verificação/ observação direta  

Fichas de hetero e autoavaliação 
 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento – Ensino Secundário  

Dimensões Domínios/Temas Descritores de Desempenho Descritores do 
Perfil dos Alunos 

Ponderação Instrumentos de avaliação 
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Conhecimentos  

(Saber)  

Capacidades  

(Saber fazer) 
 

10º ANO: 

• DireitosHumanos 

• Saúde 

• Sexualidade 

• Media 

• Empreendedorismo 

11º ANO: 

• Igualdade deGénero 

• EducaçãoAmbiental 

• Instituições e participação 
democrática 

• Empreendedorismo 

12º ANO: 

• Interculturalidade 

• DesenvolvimentoSustentável 

• Empreendedorismo 

• Mundo do Trabalho 

 

- Realiza adequadamente as atividades 
propostas.  

- Conhece e aplicar os princípios de cidadania.  

- Reflete sobre os temas/assuntos tratados.  

- Investiga, recorrendo a diferentes fontes, os 
temas que lhe são previamente apresentados.  

- Seleciona e organizar informação relevante 
de acordo com a tarefa/ tema abordado.  

- Apresenta trabalhos em suportes 
diversificados com criatividade e originalidade.  

- Utiliza com correção conhecimentos, técnicas 
e materiais específicos das áreas disciplinares. 

- Colabora em atividades de turma/Escola  

- Sabe respeitar os outros e as regras da sala de 
aula.  

- Participa de forma oportuna.  

- Colabora ativa e oportunamente no trabalho 
e nas iniciativas do grupo (revela capacidade 
de relacionamento interpessoal).  

- Compara, avalia e produz pontos de vista, 
revelando espírito crítico e respeito pela 
opinião dos outros.  

- É responsável;  

- É persistente e autónomo.  

- Avalia corretamente o seu trabalho e dos seus 
pares.  

 

 

 

 

 

 

A, B, D, E, F, 
G, H, I 

 

 

 

 
  

 

 

 

70% 

 

 

1.Trabalhos – 20% 

2. Apresentações orais – 15% 

3. Intervenção nas aulas – 15% 

4. Concretização das atividades propostas 
– 20% 

 

 

Serão utilizadas grelhas de registo de 
observação da qualidade da 
participação oral e escrita, do trabalho 
de aula, do empenho e participação 
nas atividades realizadas  

 

 

 

Atitudes  

(Saber 
Ser/Saber 
Estar)  

 

Comportamento 

Cumprimento de deveres 

Relacionamento interpessoal 

 Valorização dos saberes escolares 

Autoanálise/autorregulação e decisão  

 

 

 

 

30% 

Comportamento – 6% 

Cumprimento de deveres – 6% 

Relacionamento interpessoal – 6% 

 Valorização dos saberes escolares – 6% 

Autoanálise/autorregulação e decisão -6% 

 

Grelhas de verificação/ observação 
direta 

Fichas de hetero e autoavaliação 
 

Áreas de Competências: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento 
crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo 
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Disciplina: EMRC - 2º CEB: 5º e 6º ano  

 

Dimensões Domínios/temas Descritores de desempenho 
Descritores do 

Perfil dos Alunos 
Ponderação 

Instrumentos de 

avaliação 

  
 
5º ano 
-A turma como um grupo/as 
relações interpessoais. 
- Viver juntos 
-Advento e natal 
-Construir a Fraternidade 

 
Compreende e conhece os domínios temáticos trabalhados na 
aula; 

 

Interpreta e aplica de forma criativa os conhecimentos 

adquiridos; 

 

É assíduo e pontual; 

 

Cumpre regras e prazos; 
 

Envolve-se no trabalho e realiza as tarefas; 

 

Coopera e colabora de forma responsável e autónoma; 

 

Revela atitudes de bom relacionamento e entreajuda. 

Conhecedor/ 
sabedor/informado (A, 
B, I) 
Criativo (A, 
C, D,H) 
Crítico/Analítico (A, B, 
C, D) 
Investigador (C, 
D, F, I) 
Respeitador da 
diferença/ do outro (A, 
B, D, E, F, H) 
Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador (A, 
F, I) 
Comunicador (A, 
B, D, H) 
Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F,I) 
Cuidador de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 

 
 
 
 
        70% 

 
1. .Trabalhos – 20% 
2. Apresentações orais – 15% 
3. Intervenção nas aulas – 15% 
4. Concretização das atividades 
propostas – 20% 
 

Registos de observação 
 
Comportamento – 6% 
Cumprimento de deveres – 6% 
Relacionamento interpessoal – 6% 
 Valorização dos saberes escolares – 6% 

Autoanálise/autorregulação e decisão -
6% 

 

 
Fichas de hetero e 
autoavaliação 

Conhecimentos  
6º ano  
- A turma como um grupo/as relações 
interpessoais. 
- A pessoa humana. 
- Dar a vida aos outros. 
- A partilha do pão 
 
 

 

 

Atitudes  Cumprimento deregras 

 Envolvimento notrabalho 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

 
 
 
 

 
30% 

    

    

 

Disciplina: EMRC - 3º CEB: 7º, 8º e 9º  ano 
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Dimensões Domínios/temas Descritores de desempenho 
Descritores do 

Perfil dos Alunos1 
Ponderação 

Instrumentos de 

avaliação 

  
7º ano 
- As origens. 
- A riqueza e o sentido dos afetos. 
- As religiões 

-A Paz universal 

 

 

8º ano 

 

-O amor Humano 

- O Ecumenismo 

-A Liberdade 

- A Ecologia e os valores. 

 

9º ano 

  

- A dignidade da vida humana. 

-Projeto de vida. 

-A existência de deus -  o grande mistério. 

 

 
Compreende e conhece os domínios temáticos 
trabalhados na aula; 

Interpreta e aplica de forma criativa os conhecimentos 

adquiridos; 

 

É assíduo e pontual 

 

Cumpre regras e prazos 
 

Envolve-se no trabalho e realiza as tarefas; 

 

Coopera e colabora de forma responsável e autónoma; 

 

Revela atitudes de bom relacionamento e entreajuda. 

Crítico/Analítico (A, B, C, D) 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, I) 
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F) 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C,I) 
Questionador (A, F, G,I) 
Comunicador (A, B, D, E) 
Autoavaliador (transversal 
às áreas) Participativo/ 
colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F,I) 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 
 
 
 
 
     70% 

 
1. Trabalhos – 20% 

2. Apresentações orais – 15% 

3. Intervenção nas aulas – 15% 

4. Concretização das atividades 

propostas – 20% 

 

Registos de observação 

 

Comportamento – 6% 

Cumprimento de deveres – 6% 

Relacionamento interpessoal – 6% 

 Valorização dos saberes escolares – 6% 

Autoanálise/autorregulação e decisão -

6% 

 

 

Fichas de hetero e autoavaliação 

Conhecimentos  

  

Atitudes  Cumprimento deregras 

 Envolvimento notrabalho 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

  30%  

    

 

 

Disciplina: EMRC – Ensino Secundário: 10º, 11º e 12º ano  
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Dimensões Domínios/temas Descritores de desempenho Descritores do 

Perfil dos Alunos1 
Ponderação Instrumentos de 

avaliação 

 
 
 

 
Conhecimentos 

Capacidades 

 10º ano 
 
- Política, Ética e Religião. 
- Ética e Economia. 
- Ciência e Religião. 
 
11º ano 
 
-Amor e sexualidade. 
- Um sentido para a vida. 
- A religião como modo de transformar o 
mundo. 
 
12º ano 
- A civilização do amor. 
- Valores e ética cristã. 
- A comunidade dos crentes em Cristo. 
 
 
 

 
Compreende e conhece os domínios temáticos 
trabalhados na aula; 

 
Interpreta e aplica de forma criativa os 
conhecimentos adquiridos; 

 
Respeita a diferença; 

 
Partilha conhecimentos e comunica de forma assertiva; 
 
Cumpre regras e prazos; 
 
É assíduo e pontual; 

 

Envolve-se no trabalho e realiza as tarefas; 

 
Coopera e colabora de forma responsável e 

autónoma; Revela atitudes de bom 

relacionamento e entreajuda. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo (A, C, 
D, J) 
Crítico/Analítico (A, B, 
C,D,G) 
Indagador/Investigador (C, D, 
F, H,I) 
Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F,H) 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador (A, 
F, G, I,J) 
Comunicador (A, 
B, D, E, H) 
Autoavaliador (transversal 
às áreas) Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E,F) 
Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 

 
 
 
 
 

 
70% 

 
.Trabalhos – 20% 
2. Apresentações orais – 15% 
3. Intervenção nas aulas – 15% 
4. Concretização das atividades propostas – 
20% 
 

Registos de observação 
 
Comportamento – 6% 
Cumprimento de deveres – 6% 
Relacionamento interpessoal – 6% 
 Valorização dos saberes escolares – 6% 

Autoanálise/autorregulação e decisão -6% 

 

 
Fichas de hetero e autoavaliação 

Atitudes  Cumprimento deregras 

 Envolvimento notrabalho 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

 
 
 
 
 
 

30% 

Áreas de Competências: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento 
crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo 



19. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Disciplina de Educação Física - 2º 3º ciclos e Secundário 

 

Domínio Descritores 

Perfil do 
Aluno 

Aprendizagens Específicas da disciplina Instrumentos de 
Avaliação 

Parâmetros de 
Avaliação 

Ponderação 

% 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotora 
(saber fazer) 

 

A,B, C, D,E, F, 
G, H, I, J 

 

- Proporcionar, atividades formativas como por exemplo 
situações de jogo, concursos ou tarefas em pares ou em grupo 
que possibilitem aos alunos: 

-elaborar coreografias; 

Resolver problemas em situação de jogo; 

- explorar materiais, 

- adquirir conhecimentos, informação e outros saberes, com 
rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos. 

- aceitar opções erros e falhas dos companheiros. 

- respeitar as regras organizativas que permitam atuar em 
segurança 

- reforçar o gosto pela prática regular de atividade física 

Aplicar processos de elevação do nível funcional de aptidão 
física 

 

- Fichas de registo de testes 
práticos das modalidades a 
avaliar  ( avaliação 
formativa e sumativa). 

 

 

. fichas de registo de testes 
práticos das capacidades a 
avaliar, 

 

 

- observação diária 

 

Prestação Motora (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptidão Física (b) 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

(Saberes – 
Conhecimentos) 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

- Saber questionar uma situação  

- Desencadear ações de comunicação verbal e não-verbal  

- Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com 
rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos  

- Selecionar informação pertinente que permita analisar e 
interpretar atividades físicas, utilizando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc 

- Estabelecer relações intra e interdisciplinares  

- Analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de 
vista concebendo e sustentando um ponto de vista próprio  

Trabalho individual ou de 
grupo;  

 

Fichas de trabalho;  

 

Questão aula (oral ou 
escrita);  

 

Trabalho de projeto.  

 

Conhecer o 
regulamento técnico 
das modalidades e os 
respetivos sinais de 
arbitragem;  

 Identificar e 
caraterizar os 
elementos técnicos e 
táticos das 
modalidades;  

 Identificar os 
materiais utilizados e 
os terrenos de jogo 

 

 

15% 
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das modalidades;  

 Identificar as 
capacidades motoras 
do indivíduo;  

 Conhecer e 
identificar métodos 
para o 
desenvolvimento das 
diferentes 
capacidades 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitudes 

(saber estar) 

 - Conhecer e aplicar cuidados de higiene  

- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros  

- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos 
materiais e do ambiente  

-  Agir com cordialidade na relação com os colegas e professor 

 -Cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas 
atividades  

- Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e 
do grupo  

- Aplicar as regras de participação, combinadas na turma 

 

 

 

 

 

 

Fichas de registo de 
atitudes e comportamento; 

Assiduidade 

 

Capacidade 
Relacional 

 

Disciplina  

 

Empenho 

 

Higiene 

 

Material 

 

 

Pontualidade 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO:  A: Linguagens e textos.  B: Informação e comunicação.  C: Raciocínio e resolução de problemas.     D: Pensamento crítico e pensamento 
criativo. E: Relacionamento interpessoal.  F: Desenvolvimento pessoal e autonomia.  G: Bem-estar e saúde.      H: Sensibilidade estética e artística.  I: Saber técnico e tecnológico.    J: 
Consciência e domínio do corpo. 

 

A - PRESTAÇÃO MOTORA  
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A avaliação é realizada por observação direta e registada nas respetivas fichas de avaliação, em função dos perfis de desempenho motor do aluno, de acordo com os seguintes critérios de 

execução:   

Níveis Comportamento Observado 

1 Não consegue realizar 

2 Realiza com muita dificuldade 

3 Realiza com dificuldade 

4 Realiza bem 

5 Realiza muito bem 

 

B - GRELHA DE AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA: 

Testes de Aptidão Física com referência ao programa FITescola® 

Níveis Comportamento Observado 

1 Não realizou os testes ou tem 1 ou nenhum teste enquadrado na Zona Saudável de 
Aptidão Física, para a sua idade e sexo 

2 Tem 2 testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua idade e sexo, 
sendo obrigatório o de aptidão aeróbia 

3 Tem 3 testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua idade e sexo, 
sendo obrigatório o de aptidão aeróbia 

4 Tem 4 testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua idade e sexo, 
sendo obrigatório o de aptidão aeróbia. 

5 Tem 5 ou mais testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua idade 
e sexo, sendo obrigatório o de aptidão aeróbia. 

 

 

 

 

Área das Atitudes 
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- Assiduidade 

 2º 3º ciclo e Secundário 

 

0 Faltas 100% 

1 Falta 70% 

2 Faltas 30% 

Mais de 2 Faltas 0% 

 

 

 

- Capacidade Relacional 

 

 2º 3º ciclo e 
Secundário 

 

O aluno relaciona-se com todos os colegas e professor, nas diferentes situações, 
procurando atingir o êxito pessoal e do grupo. 

100% 

O aluno relaciona-se com quase todos os colegas e professor, nas diferentes 
situações, procurando atingir o êxito pessoal e do grupo. 

70% 

O aluno relaciona-se com um grupo restrito de colegas e professor, nas diferentes 
situações, nem sempre procurando atingir o êxito pessoal e do grupo. 

30% 

O aluno apresenta dificuldades de relacionamento com os colegas e professor, 
nas diferentes situações, não procurando atingir o êxito pessoal e do grupo. 

0% 
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- Disciplina 

 

 2º 3º ciclo e 
secundário 

 

Comportamento sempre adequado 100% 

Comportamento fora da tarefa esporádico 75% 

Comportamento fora da tarefa frequente 50% 

Comportamento de desvio esporádico 25% 

Comportamento de desvio frequente 0% 

 

 

- Empenho 

 

 2º 3º ciclo e 
secundário 

 

Participa, coopera e ajuda ativamente demonstrando interesse. 100% 

Participa, coopera e ajuda 75% 

Participa, coopera e ajuda quando solicitado. 25% 

Não participa, não coopera, não ajuda. 0% 

 

 

 

- Higiene 
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 2º 3º ciclo e 
secundário 

 

Toma sempre banho 100% 

Toma regularmente banho 75% 

Nunca toma banho 25% 

 

- Material 

 2º 3º ciclo e 
secundário 

 

0 Faltas 100% 

1 falta 70% 

2 faltas 30% 

Mais 2 faltas 0% 

 

- Pontualidade 

 2º 3º ciclo e 
secundário 

 

Sem atrasos 100% 

1 atraso 70% 

2 atrasos 30% 

Mais de 2 atrasos 0% 
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Fórmula de Avaliação Final de Período – 2º , 3º Ciclo e Secundário 

A nota final de período será atribuída de acordo com a seguinte fórmula (tendo como referência as tabelas anteriores):  

 

Nota Final: 50% Área Psicomotora + 15% Área Cognitiva + 35% Área das Atitudes 

 

 

C- SITUAÇÕES ESPECIAIS  

Atestados Médicos  

Os alunos dispensados da realização da prática da aula de Educação Física por incapacidade total ou atestado médico temporário, não serão avaliados na área psicomotora, 

pelo que a sua avaliação incidirá exclusivamente sobre as áreas cognitivas e atitudes. Sendo assim os parâmetros de avaliação serão os seguintes 

 

 

Áreas Perfil 
do 
Aluno 

Aprendizagens 

Essenciais 

Instrumentos de Avaliação Parâmetros de 
Avaliação 

% Total 

 

 

 

 

Cogntiva 

 

(saberes-
conhecimento) 

 

 

A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I, J  

 

 

- Saber questionar uma situação  

- Desencadear ações de comunicação verbal e não verbal  

- Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, 
articulação e uso consistente de conhecimentos  

- Selecionar informação pertinente que permita analisar e 
interpretar atividades físicas, utilizando os conhecimentos sobre 
técnica, organização e participação, ética desportiva, etc 

- Estabelecer relações intra e interdisciplinares  

 

Trabalho individual ou de grupo;  

 

Fichas de trabalho;  

 

Questão aula (oral ou escrita);  

 

Trabalho de projeto 

 

Conhecer o 
regulamento 
técnico das 
modalidades e os 
respetivos sinais de 
arbitragem;  

 Identificar e 
caraterizar os 
elementos técnicos 

 

 

 

 

 

65% 
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 - Analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de 
vista concebendo e sustentando um ponto de vista próprio 

e táticos das 
modalidades;  

 Identificar os 
materiais utilizados 
e os terrenos de 
jogo das 
modalidades;  

Identificar as 
capacidades 
motoras do 
indivíduo;  

 Conhecer e 
identificar métodos 
para 
odesenvolvimento 
das diferentes 
capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Atitudes 

(saber -estar) 

 

B,C 
D,E, F, 
G, J 

- Conhecer e aplicar cuidados de higiene 

- Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros  

- Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos 
materiais e do ambiente  

- Agir com cordialidade na relação com os colegas e 
professor  

- Cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas 
atividades 

 - Cooperar com os companheiros na procura do êxito 
pessoal e do grupo  

- Aplicar as regras de participação, combinadas na turma.  

 

Fichas de registo de atitudes e 
comportamento 

 

Assiduidade 

 

 

Capacidade 
Relacional 

 

 

Disciplina  

 

 

Empenho 

 

 

Higiene 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

5% 
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Material 

 

 

Pontualidade 

5% 

 

 

5% 

 

 

5% 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO:  A: Linguagens e textos.  B: Informação e comunicação.   C: Raciocínio e resolução de problemas.     D: Pensamento crítico e 
pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal.  F: Desenvolvimento pessoal e autonomia.  G: Bem-estar e saúde.      H: Sensibilidade estética e artística.  I: Saber técnico e 

tecnológico.   J: Consciência e domínio do corpo 

 

Fórmula de Avaliação Final de Período – 2º e 3º Ciclo  

A nota final do período será atribuída de acordo com a seguinte fórmula (tendo como referência as tabelas anteriores):  

Nota Final: 65% Área Cognitiva + 35% Área das Atitudes 

 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais  

A avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é realizada tendo por base o respetivo Relatório Técnico Pedagógico.  

 



20. Legislação em vigor sobre a avaliação dos alunos 

 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho-Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro– estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinosbásico e 
secundário (Estatuto do Aluno). 
 
 
 
Legislação relativa à avaliação dos Ensino Básico e Ensino Secundário: 
 
Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012,de 5 de julho, 
que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículosdos ensinos básico e 
secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades adesenvolver pelos alunos e do 
processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário. 
 
Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril - O Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de 
abrilregulamenta o regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos doensino 
básico, bem como as medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no 
acompanhamento e desenvolvimento das aprendizagens. 
 
Despacho normativo n.º 1-G/2016, de 6 de abril - O presente Regulamento estabelece as regrasgerais a que 
deve obedecer a realização das provas de aferição, das provas finais do 3.º ciclo e dasprovas de equivalência à 
frequência dos três ciclos do ensino básico. 
 
Despacho normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho de 2016 - O presente despacho estabelece asregras a que 
deve obedecer a organização do ano letivo nos estabelecimentos públicos de educaçãopré -escolar e dos 
ensinos básico e secundário. 
 
Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
27/2006, de 10 de fevereiro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e àprimeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, determinando a introdução dadisciplina de Inglês no 
currículo, como disciplina obrigatória a partir do 3.º ano de escolaridade,bem como à definição da habilitação 
profissional para lecionar Inglês no 1.º ciclo e à criação de umnovo grupo de recrutamento. 
 
Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho - Estabelece as novas matrizes curriculares do 1.º ciclo doensino básico 
e dos cursos profissionais do ensino secundário. Os ajustamentos agora introduzidosvisam a integração nos 
currículos de componentes que fortalecem o desempenho dos alunos e queproporcionam um maior 
fortalecimento das suas capacidades. 
 
Matriz anexa ao Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho - Reproduz-se a matriz do Decreto-Lei n.º 
91/2013 de 10 de Julho que, em virtude de ter sido publicada em Diário da República em páginasseparadas, 
ficou suscetível de menor clareza de leitura. 
 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho- Estabelece os princípios orientadores da organização e dagestão dos 
currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolverpelos alunos dos ensinos 
básico e secundário. (inclui as matrizes curriculares do Ensino Básico eSecundário). 
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Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho- Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios 

orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos 

os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar 

as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto-Procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, 

previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente o ensino básico 

geral e os cursos artísticos especializados, definindo as regras e procedimentos da conceção e 

operacionalização do currículo dessas ofertas, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo 

em vista o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto -1 — A presente portaria procede à regulamentação dos cursos 

científico -humanísticos, a que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, designadamente dos cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades e de Artes Visuais, tomando como referência a matriz curricular-base constante do anexo VI do 

mesmo decreto–lei;  

Portaria n.º 243/2012. D. R. n.º 155, Série I, de 10 de agosto - Define o regime de organização efuncionamento 
dos cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, de CiênciasSocioeconómicas, de Línguas e 
Humanidades e de Artes Visuais, ministrados em estabelecimentosde ensino público, particular e cooperativo, 
e estabelece os princípios e os procedimentos aobservar na avaliação e certificação dos alunos. 
 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho – Estabelece os princípios orientadores da organização e dagestão dos 
currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir edas capacidades a 
desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dosensinos básico e secundário. 
 
Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho – Estabelece os princípios orientadores da organização e dagestão dos 
currículos do ensino básico. 
 
Portaria n.º 1322/2007 - Cria a obrigatoriedade de momentos formais de avaliação da oralidade emPortuguês 
e nas Línguas Estrangeiras e da dimensão prática ou experimental nas disciplinas de Biologia e Geologia e 
Física e Química A. 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho-estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, 

enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada 

um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade 

educativa;  

Manual de apoio à prática 

inclusiva(http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/manual_de_apoio_a_pratica.pdf). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/manual_de_apoio_a_pratica.pdf
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21. ANEXOS 

Descritores de desempenho (Domínio: Atitudes e valores) – 1º Ciclo 

 Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
/ 

cu
m

p
ri

m
en

to
 d

as
 

at
iv

id
ad

es
 

p
ro

p
o

st
as

 

Não participa.  

Não cumpre as 
atividades propostas.  

Participa de forma 
pouco organizada. 

Nem sempre cumpre 
o solicitado.  

Participa de forma 
organizada.  

Cumpre com 
regularidade o 
solicitado.  

Participa plenamente 
nas atividades 
propostas.  

Cumpre plenamente, 
ou supera, o 
solicitado.  

A
u

to
n

o
m

ia
 

Não é autónomo na 
realização das 
atividades propostas.  

Apresenta 
dificuldades na 
procura de 
informação, seleção 
e processamento 
(interpretação).  

Revela alguma 
autonomia na 
pesquisa, seleção e 
processamento de 
informação e na 
realização dos 
trabalhos, mas 
precisa de ajuda.  

Nem sempre utiliza 
métodos  

Revela autonomia na 
pesquisa, seleção e 
processamento de 
informação e na 
realização dos 
trabalhos.  

Utiliza métodos de 
trabalho eficazes.  

Revela elevado nível 
de autonomia na 
pesquisa, seleção e 
processamento de 
informação e 
realização dos 
trabalhos, utilizando 
sempre métodos de 
trabalho eficazes. 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

re
sp

o
n

sa
b

ili
d

ad
e 

(p
o

n
tu

al
id

ad
e)

 Nunca ou muito 
raramente revela 
organização e 
responsabilidade.  

Chega sempre ou 
quase sempre 
atrasado.  

Revela alguma 
organização e 
responsabilidade.  

Chega atrasado 
pontualmente.  

Revela organização e 
responsabilidade.  

Raramente chega 
atrasado.  

Mantém sempre os 
materiais 
organizados e é 
sempre responsável.  

É sempre pontual.  

Es
p

ír
it

o
 d

e 
co

o
p

er
aç

ão
 

Não revela espírito 
de cooperação e 
partilha de saberes.  

Não respeita a 
opinião dos outros.  

Não trabalha em 
equipa.  

Não manifesta 
espírito de  

interajuda.  

Revela algum espírito 
de cooperação e 
partilha de saberes.  

Respeita a opinião 
dos outros.  

Trabalha em equipa 
com alguma 
resistência e pouco 
espírito de 
interajuda.  

Revela espírito de 
cooperação e 
partilha de saberes.  

Respeita a opinião 
dos outros e 
contribui com as suas 
ideias para tarefas 
comuns.  

Trabalha bem em 
equipa manifestando 
espírito de 
interajuda.  

Revela elevado 
espírito de 
cooperação e 
partilha de saberes.  

Respeita a opinião e 
o espaço de 
intervenção dos 
outros.  

Trabalha muito bem 
em equipa 
manifestando 
sempre espírito de 
interajuda.  

C
o

m
p

o
rt

am
en

t

o
 a

d
eq

u
ad

o
 

(r
es

p
ei

to
 p

el
as

 

re
gr

as
 

es
ta

b
el

ec
id

as
) 

Raramente respeita 
as regras.  

Quase sempre 
respeita as regras.  

Respeita as regras.  
Respeita 
integralmente as 
regras.  
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Descritores de desempenho em Atitudes e valores – 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário 

 
Nível 1 

0 a 5 Valores 

Nível 2 

6 a 9 
valores 

Nível 3 

10 a 13 valores 

Nível 4 

14 a 17 
valores 

Nível 5 

18 a 20 valores 

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
/ 

cu
m

p
ri

m
en

to
 

d
as

 a
ti

vi
d

ad
es

 

p
ro

p
o

st
as

 

Não participa 

Não cumpre as atividades 
propostas. 

 

Participa de forma pouco 
organizada  

Nem sempre cumpre o 
solicitado.  

 

Participa plenamente nas 
atividades propostas, 
correspondendo ou 
superando o solicitado.  

Cumpre o solicitado.  

A
u

to
n

o
m

ia
 

Não é autónomo na 
realização das atividades 
propostas.  

Apresenta dificuldades na 
procura de informação, 
seleção e processamento 
(interpretação).  

 

Revela alguma autonomia 
na pesquisa, seleção e 
processamento de 
informação e na realização 
dos trabalhos, mas precisa 
de ajuda.  

Nem sempre utiliza 
métodos de trabalho 
eficazes. 

 

Revela elevado nível de 
autonomia na pesquisa, 
seleção e processamento 
de informação e na 
realização dos trabalhos, 
utilizando sempre 
métodos de trabalho 
eficazes.  

Se
n

ti
d

o
 d

e 
re

sp
o

n
sa

b
ili

d
ad

e 
(p

o
n

tu
al

id
ad

e
) 

Nunca ou muito raramente 
revela organização e 
responsabilidade.  

Chega sempre ou quase 
sempre atrasado.  

 

Revela alguma organização 
e responsabilidade.  

Chega atrasado 
pontualmente.  

 

 

Mantém sempre os 
materiais organizados e é 
sempre responsável.  

É sempre pontual. 

Es
p

ír
it

o
 d

e 
co

o
p

er
aç

ão
 Não revela espírito de 

cooperação e partilha de 
saberes.  

Não respeita a opinião dos 
outros.  

Não trabalha em equipa.  

Não manifesta espírito de 
interajuda.  

 

Revela algum espírito de 
cooperação e partilha de 
saberes.  

Respeita a opinião dos 
outros.  

Trabalha em equipa com 
alguma resistência e pouco 
espírito de interajuda.  

 

Revela elevado espírito de 
cooperação e partilha de 
saberes.  

Respeita a opinião e o 
espaço de intervenção dos 
outros.  

Trabalha muito bem em 
equipa manifestando 
sempre espírito de 
interajuda.  

C
o

m
p

o
rt

am
en

to
 

ad
eq

u
ad

o
 (

re
sp

e
it

o
 

p
el

as
 r

eg
ra

s 
es

ta
b

el
ec

id
as

) 

Raramente respeita as 
regras. 

 
Quase sempre respeita as 
regras.  

 

 
Respeita integralmente as 
regras.  
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