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1. PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO NO AGRUPAMENTO 
 

No Agrupamento, a avaliação rege-se pelos seguintes princípios: transparência, melhoria da aprendizagem, positividade, diversificação e rigor.  

 

PRINCÍPIOS OPERACIONALIZAÇÃO 

TRANSPARÊNCIA 
Devem ser conhecidos: critérios, finalidades, procedimentos, momentos, intervenientes e processos de recolha de 
informação. 

MELHORIA DA APRENDIZAGEM A avaliação formativa deve ser a modalidade de avaliação a privilegiar no processo de ensino aprendizagem. 

POSITIVIDADE 
As tarefas de avaliação devem ocorrer em ambientes que propiciem aos alunos a oportunidade de mostrar o que sabem e o 
que são capazes de fazer. 

DIVERSIFICAÇÃO A avaliação implica a utilização de uma diversidade de processos de recolha de informação. 

RIGOR A triangulação da informação recolhida, feita mediante um olhar reflexivo, conduz a uma maior justiça no processo avaliativo. 

 

 

2. CRITÉRIOS TRANSVERSAIS DO AGRUPAMENTO 
 

CRITÉRIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE MUITO INSUFICIENTE (1) 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

 E
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

• Mostra compreender muito 
bem e de forma aprofundada os 
conceitos/ técnicas/ teorias 
saberes/ linguagens artísticas. 

• Mobiliza muito bem a 
informação para resolver 
tarefas/problemas.  

• Interpreta muito bem a 
informação, define estratégias 
muito adequadas e implementa-
as com eficácia, manifestando 
espírito crítico e pensamento 
criativo. 

• Mostra compreender bem os 
conceitos /técnicas/ teorias/ 
saberes/linguagens artísticas.  

• Mobiliza bem a informação 
para resolver tarefas/ 
problemas. 

• Interpreta bem a informação, 
define estratégias adequadas e 
implementa-as com eficácia, 
manifestando espírito crítico. 

• Mostra um conhecimento 
razoável dos conceitos 
/técnicas/ teorias/ saberes/ 
linguagens artísticas.  

• Mobiliza razoavelmente a 
informação para resolver 
tarefas/ problemas.  

• Interpreta a informação, mas 
nem sempre define e 
implementa estratégias com 
eficácia. 

• Mostra um fraco 
conhecimento dos conceitos/ 
técnicas/ teorias/ saberes/ 
linguagens artísticas.  

• Tem dificuldade em 
mobilizar a informação para 

resolver tarefas/problemas. • 

Mostra dificuldades em 
interpretar a informação e em 
definir OU implementar 
estratégias eficazes. 

• Não demonstra 
conhecimento dos 
conceitos/técnicas/teorias/ 
saberes/ linguagens artísticas.  

• Não mobiliza a informação 
para resolver 
tarefas/problemas.  

• Não interpreta a informação 
OU não define nem implementa 
estratégias eficazes. 

 



4 
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

• Expressa-se com fluência, 
objetividade e rigor, 
demonstrando um elevado 
domínio de linguagens 
específicas e de técnicas de 
expressão.  

• Sustenta os seus argumentos 
em factos e dados relevantes, 
demonstrando organização lógica 
de ideias/processos. 

• Expressa-se, quase sempre, 
com fluência, objetividade e 
rigor, demonstrando um bom 
domínio de linguagens 
específicas e de técnicas de 
expressão.  

• Sustenta os seus argumentos 
em factos e dados, 
demonstrando organização de 
ideias/processos. 

• Expressa-se com alguma 
fluência, mas nem sempre, com 
objetividade e rigor, 
demonstrando um razoável 
domínio de linguagens 
específicas e de técnicas de 
expressão.  

• Nem sempre sustenta os 
seus argumentos em factos e 
dados, demonstrando 
ideias/processos pouco 
organizadas(os) 

• Expressa-se com dificuldade 
e com pouca objetividade e 
rigor, demonstrando um 
reduzido domínio de 
linguagens específicas e de 
técnicas de expressão.  

• Raramente sustenta os seus 
argumentos em factos e 
dados, demonstrando 
ideias/processos pouco OU 
nada organizadas(os). 

• Expressa-se com muita 
dificuldade, sem objetividade e 
rigor.  

• Não apresenta argumentos. 
C

O
L

A
B

O
R

A
Ç

Ã
O

 

• Trabalha muito bem em grupo, 
é empático e resiliente. 

• Interage com tolerância, 
demonstrando capacidade de 
iniciativa/ liderança.  

• Respeita os pares e 
professores e contribui 
ativamente para um bom clima de 
trabalho.  

• Cumpre as orientações 
estabelecidas e mostra muita 
vontade de aprender. 

• Trabalha bem em grupo, é 
empático e resiliente. 

• Interage com tolerância, 
demonstrando iniciativa. 

• Respeita os pares e 
professores e contribui para um 
bom clima de trabalho. 

• Cumpre a maioria das 
orientações estabelecidas e 
mostra vontade de aprender. 

• Trabalha razoavelmente com 
o grupo, demostrando alguma 
resiliência e empatia. 

• Nem sempre interage com 
tolerância, demonstrando 
alguma dificuldade em aceitar 
diferentes pontos de vista.  

• Respeita os pares e o 
professor, mas nem sempre 
contribui para um bom clima de 
trabalho. 

• Nem sempre cumpre as 
orientações estabelecidas. 

• Trabalha pouco com o 
grupo e é pouco resiliente ou 
empático.  

• É pouco tolerante.  

• Nem sempre respeita os 
pares e o professor e/ou 
raramente contribui para um 
bom clima de trabalho. 

• Mostra dificuldade em 
cumprir as orientações 
estabelecidas e esforça-se 
pouco por aprender. 

• Não trabalha em grupo. 

• Não respeita os pares e/ou o 
professor, impedindo que 
exista um bom clima de 
trabalho OU não cumpre as 
orientações nem se esforça por 
aprender 

(1) Não aplicável no 1.º ciclo 

 

3. PROCESSOS DE RECOLHA DA INFORMAÇÃO 

No Agrupamento, as técnicas de recolha de informação a utilizar em cada disciplina/nível de escolaridade são diversificadas e adequadas ao tipo de avaliação, 

formativa ou sumativa, a que se destina. Neste sentido, os instrumentos de avaliação em cada disciplina/área disciplinar são definidos de modo poderem ser 

utilizados em todas as turmas pelos respetivos professores.  

 

4. MOMENTOS DE AVALIAÇÃO COM REPORTE AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Durante o ano letivo são realizados quatro momentos de avaliação com informação a enviar aos encarregados de educação: um momento de avaliação 

intercalar, com carácter formativo, a meio de cada semestre e um momento de avaliação de carácter sumativo no final de cada semestre. 

A informação a disponibilizar nos momentos de avaliação intercalar é elaborada no formato dos critérios transversais apresentados no ponto 2 deste documento.   

A informação a disponibilizar nos momentos de avaliação semestral é quantitativa e traduz-se numa classificação de 1 a 5 para o ensino básico e de 0 a 20 

para o ensino secundário. 
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5. POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Partindo da necessidade de criar uma diversidade de oportunidades para que os alunos se possam familiarizar com os processos de recolha de informação 

destinados à sua classificação, no Agrupamento devem ser privilegiados as seguintes técnicas e instrumentos de avaliação sumativa: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INQUÉRITO Questionário, Entrevista. 

OBSERVAÇÃO Observação direta, Lista de verificação. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 
Trabalho de projeto, Trabalho de investigação, Trabalho de pesquisa, Produção de texto oral ou escrito, Síntese de aula, Tarefa de 
expressão artística ou de expressão física, Portefólio, Trabalho experimental, Relatório, Exposição oral, Resolução de problemas, Mapa 
de conceitos, Debate, Formulação de questões/conjeturas/problemas. 

TESTAGEM Teste, Miniteste, Questão aula. 

A classificação obtida nas diferentes disciplinas é calculada com base nos momentos de avaliação sumativa com propósitos de classificação e resulta de uma 

aplicação diversificada de técnicas que possibilitem a triangulação da informação recolhida com caráter classificativo, de forma a potenciar um maior rigor. 

Neste sentido, são aplicadas, no mínimo, duas técnicas diferentes de recolha de informação em cada semestre.  

A classificação do 1.º semestre tem por base os dados recolhidos no 1.º semestre e a classificação do 2.º semestre tem por base os dados recolhidos em todo 

o ano letivo. 

5.1. PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO 

ENSINO BÁSICO  
ENSINO SECUNDÁRIO 

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES  

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA AVALIAÇÃO QUALITATIVA  AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

0-19% Muito Insuficiente   0-7 Muito Insuficiente 

20-49% Insuficiente  8-9 Insuficiente 

50-69% Suficiente  10-13 Suficiente 

70-89% Bom  14-17 Bom 

90-100% Muito Bom  18-20 Muito Bom 

ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES    

Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom    
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5.2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 

 

5.2.1. FOLHA MODELO 
 

 

DISCIPLINA ________________________________________                               ____ CICLO/ENSINO SECUNDÁRIO (eliminar o que não interessa)  

____ ANO DE ESCOLARIDADE (a preencher apenas no caso das disciplinas anuais) 
 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS (*) 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades (**) 

 

 

 

   

  

Comunicação (**) 

 

 

 

   

  

Colaboração (**) 

 

 

 

   

  

(*) Articular com os critérios transversais referidos no ponto 2 deste documento, nomeadamente no critério Colaboração. 
(**) Abrir tantas linhas quanto o necessário. 
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5.2.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA PARA O PRÉ-ESCOLAR 
 

DISCIPLINA: CONHECIMENTO DO MUNDO                                                                                                                                    EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

- Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas diferentes 

etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e recolher 

informação, organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e comunicá-las.  

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio social próximo 

(por exemplo, família, jardim de infância, amigos, vizinhança). 

- Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, compreendendo a influência 

que têm na sua vida. 

- Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, sociais e culturais 

e identificando algumas semelhanças e diferenças com outras comunidades. 

- Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e identificar diferenças e 

semelhanças entre animais e plantas. 

- Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais (metais, 

plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a 

partir deles. 

- Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Introdução à 

Metodologia 

Científica 

  

- Abordagem às 

Ciências 

 

- Mundo tecnológico 

e Utilização das 

Tecnologias  

 

Registos individuais 
 
Registos coletivos 
 
Registos audiovisuais 
 
Portefólio  
 
Debates 
 
Observação direta 
 
Partilhas de articulação  
horizontal 
 
 

Comunicação 

- Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que observa no 

meio físico e natural. 

- Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas funções e 

vantagens. 

-Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza. 

Colaboração 

- Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 

- Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito pelo 

ambiente. 

- Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com cuidado e segurança 
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DISCIPLINA: EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO              EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR                        
      

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

- Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, 

deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, baloiçar, rastejar e 

rolar. 

- Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, pontapear, lançar em 

precisão, transportar, driblar e agarrar. 

- Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de experimentações e produções 

plásticas. 

- Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual, tanto na produção e apreciação das 

suas produções, como em imagens que observa. 

- Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as palavras 

(Consciência Fonológica).  

- Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra). 

- Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la, explicitando as 

razões dessa correção (Consciência Sintática). 

- Identificar funções no uso da leitura e da escrita. 

- Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras. 

- Aperceber-se do sentido direcional da escrita.   

- Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita, mesmo que em formas muito iniciais 

e não convencionais. 

- Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de números, estimativa, etc.).  

- Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas quantidades, com recurso à adição 

e subtração.  

- Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, recorrendo a 

metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.). 

- Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e interpretá-los de modo 

a dar resposta às questões colocadas. 

- Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação. 

- Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo propriedades e 

identificando padrões, simetrias e projeções. 

- Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los e ordená-

los.  

- Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades e questões do quotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
- Domínio da 

Educação Física 

 

- Domínio da 

Educação Artística 

 

- Domínio da 

Linguagem Oral e    

Abordagem à 

Escrita 

 

- Domínio da 

Matemática 

Registos individuais 
 
Registos coletivos 
 
Registos audiovisuais 
 
Portefólio 
 
Debates 
 
Observação direta 
 
Partilhas de articulação  
   horizontal 
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Comunicação 

- Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da observação de várias modalidades 

expressivas (pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura vídeo, etc.), expressando a sua 

opinião e leitura crítica. 

- Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa própria e/ou a partir de diferentes 

propostas, diversificando as formas de concretização.  

- Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes estilos e 

características, verbalizando a sua opinião e leitura crítica. 

- Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) quanto às suas 

características rítmicas, melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais. 

- Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes estímulos e intenções utilizando 

diversos recursos sonoros (voz, timbres corporais, instrumentos convencionais e não-

convencionais). 

- Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes situações. 

- Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação. 

- Apreciar diferentes manifestações coreográficas, usando linguagem especifica e adequada. 

- Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação (produção e funcionalidade).  

- Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral. 

   

Colaboração 

- Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras.  

- Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades de 

jogo dramático, situações imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, 

individualmente e com outros. 

- Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e interações com 

outros. 

- Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que pode e não pode ser visto de uma 

determinada posição. 
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DISCIPLINA: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL                                                                                                 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
       

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

- Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social e 

cultural, situando-as em relação às de outros. 

- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar. 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos outros. 

- Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural, reconhecendo a 

necessidade da sua preservação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- Construção da Identidade 

e da autoestima 

 

- Independência e 

autonomia 

 

- Consciência de si como 

aprendente 

 

- Convivência democrática 

e cidadania 

Registos individuais 
 
Registos coletivos 
 
Registos audiovisuais 
 
Portefólio 
 
Debates 
 
Observação direta 
 
Partilhas de articulação  
horizontal 
 

Comunicação 

- Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas 

que se lhe colocam. 

- Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem. 

- Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se passa no 

mundo que a rodeia. 

Colaboração 

- Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 

- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e 

de responsabilidade social.  

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 
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5.2.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA PARA O 1.º CICLO 
 

DISCIPLINA:  EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (DANÇA/ ARTES VISUAIS/ EXPRESSÃO DRAMÁTICA/ MÚSICA)                                                            1.º  CICLO  

CRITÉRIOS TRANVERSAIS 
AO AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

C
id

a
d

a
n

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

T
e

cn
o

lo
g

ia
s 

d
a
 I

n
fo

rm
a

çã
o

 e
 

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
 

Conhecimentos 
e capacidades  

- Adquirir competências estéticas e técnicas, através dos 
saberes, da apropriação e domínio de materiais e suportes 
para o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística. 

50% 
Expressão 

Dramática/ Teatro 
Artes Visuais 

Dança 
Música 

 

Trabalho individual/ 
grupo 
Exposição oral 
 

Comunicação  
 - Apropriar-se das linguagens elementares das artes, 

desenvolver a criatividade e a capacidade de expressão e 
comunicação compreendendo as artes no contexto. 

40% 

Trabalho individual/ 
grupo 
Exposição oral 
 

Colaboração  

- Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 
- Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de 

iniciativa/ liderança. 
- Respeitar pares e professores, para um bom clima de 

trabalho. 
- Cumprir as orientações estabelecidas. 

10% 

Desenvolvimento 
Pessoal e autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Observação direta e/ou 
listagem de verificação 
 

 

 

DISCIPLINA:  EDUCAÇÃO FÍSICA                1.º  CICLO 

CRITÉRIOS TRANVERSAIS 
AO AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

C
id
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Conhecimentos e 
capacidades 

- Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas. 

50% 
Perícias e Manipulações 

Deslocamentos e Equilíbrios 
Jogos 

Ginástica 
Perícias e Manipulações 

Deslocamentos e Equilíbrios 
Jogos 

Ginástica 

Trabalho individual/ 
grupo 
Exposição oral 
 

Comunicação 
 - Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos 

diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações 
adequadas com correção e oportunidade. 

40% 

Trabalho individual/ 
grupo 
Exposição oral 
 

Colaboração 

- Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, 
compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem 
como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os 
colegas e com o professor. 

10% 

Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Observação direta e/ou 
listagem de verificação 
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DISCIPLINA:  ESTUDO DO MEIO                                                                                              1.º  CICLO
    

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

C
id
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 e
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to

 

T
e

cn
o

lo
g

ia
s 

d
a
 I

n
fo

rm
a

çã
o

 e
 C

o
m

u
n

ic
a

çã
o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimentos 
e capacidades 

- Adquirir um conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança; 

 - Valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o território e o seu ordenamento, outros 
povos e outras culturas, reconhecendo a diversidade como fonte de aprendizagem para 
todos;  

- Identificar elementos naturais, sociais e tecnológicos do meio envolvente e suas inter-
relações;  

- Identificar acontecimentos relacionados com a história pessoal e familiar, local e nacional, 
localizando-os no espaço e no tempo, utilizando diferentes representações cartográficas e 
unidades de referência temporal;  

-  Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da 
qualidade de vida;  

- Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 
resolver situações e problemas do quotidiano;  

- Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no desenvolvimento de pesquisas e 
na apresentação de trabalhos; 

- Utilizar processos científicos simples na realização de atividades experimentais; 

 - Manipular, imaginar, criar ou transformar objetos técnicos simples; 

- Planificar e realizar atividades práticas problematizando formulando hipóteses a avaliando 
criticamente procedimentos e resultados;  

- Realizar observações, executar experiências, prever/interpretar resultados e estabelecer 
conclusões;  

- Cumprir as regras de segurança e manuseamento adequado do material de laboratório. 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedade 
Natureza 
Tecnologia 
Sociedade 
Natureza 
Tecnologia 

Debates e/ou 
diálogo 
argumentativo  

Questão aula  

Trabalhos 
individuais ou em 
grupo;  

Trabalho 
experimental  

Fichas de trabalho 
Observação direta 
de atitudes e 
valores  

Exposição oral 

Teste 

 

 
 
 
Comunicação 

- Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de diferentes linguagens 
(oral, escrita, iconográfica, gráfica, matemática, cartográfica, etc.), fundamentando-as e 
argumentando face às ideias dos outros; 

- Exprimir-se oralmente e por escrito de forma clara, e de acordo com a linguagem científica. 

30%  

 
 
Colaboração 

- Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de forma responsável, 
solidária e crítica;  

- Organizar/concretizar tarefas individualmente e/ou em grupo, de acordo com as indicações 
fornecidas. 

20% 

Relacionamento 
interpessoal/ 
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 

Observação direta 
de atitudes e 
valores 
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DISCIPLINA:  INGLÊS                                                                                                                               1.º CICLO 
  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

C
id
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Conhecimentos 
e capacidades  

▪ Compreender palavras e expressões muito simples. 
▪ Acompanhar a sequência de histórias conhecidas com apoio visual/ 

audiovisual. 
▪ Identificar palavras e expressões em rimas, canções e lengalengas. 

40% 

COMPREENSÃO 
ORAL 

Trabalho de pesquisa/ 
investigação  

Questões de aula  

Produção de textos muito 
simples orais/escritos 

Testes 

Fichas de trabalho  

Apresentação oral 

Interação entre pares  

Rubricas 

Fichas de auto e 
heteroavaliação  

Observação direta  

▪ Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
▪ Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido. 
▪ Desenvolver a literacia, fazendo exercícios de rima e sinonímia. 
▪ Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a 

Matemática e o Estudo do Meio. 

COMPREENSÃO 
ESCRITA 

Comunicação  

▪ Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor e aos 
colegas. 

▪ Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados. 
▪ Comunicar informação pessoal elementar. 
▪ Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas. 
▪ Dizer rimas e lengalengas e indicar o que é, ou não, capaz de fazer.  

20% 
INTERAÇÃO/ 

PRODUÇÃO ORAL 

▪ Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com 
informação pessoal básica. 

▪ Legendar sequências de imagens. 
▪ Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 
▪ Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 
▪ Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples. 

20% 
INTERAÇÃO 
/PRODUÇÃO 

ESCRITA 

▪ Reconhecer elementos da sua própria cultura e características elementares da 
cultura anglo-saxónica.  

▪ Comunicar eficazmente em contexto. 
▪ Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos. 
▪ Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto.  
▪ Pensar criticamente. 
▪ Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto.  
▪ Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem.  

10% 

COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
/COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

 

Colaboração 

▪ Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 

▪ Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/liderança. 

▪ Respeitar os pares e o professor, contribuindo para um bom clima de trabalho. 

▪ Cumprir as orientações estabelecidas. 

10% 

 
DESENVOLVIMENT

O PESSOAL E 
AUTONOMIA/ 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

 

Observação direta e lista de 
verificação 
Rubricas 
Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto (muito 
simples) 
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DISCIPLINA:  MATEMÁTICA                                                                                              1.º CICLO   

CRITÉRIOS TRANVERSAIS 
AO AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
TEMAS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 
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Conhecimentos 
e capacidades  

- Desenvolver a compreensão do sentido de número, em relação com a forma como os 
números são usados no dia a dia e usar esse conhecimento e o das operações para 
resolver problemas que envolvam a ideia de quantidade em contextos diversos, em 
especial do mundo real, onde importam as estimativas e valores aproximados. 

- Desenvolver progressivamente o cálculo mental, no que respeita às suas estratégias e 
aplicação.  

- Representar algoritmos das operações, após a construção com compreensão, partir 
do 3.º ano.  

- Representar números racionais não negativos faseadamente, a partir do 2.º ano 
(frações) e até ao 4.º ano (decimais e notação de percentagem). 

- Desenvolver progressivamente o pensamento algébrico, denotando compreensão da 
variação em situações diversas; 

- Desenvolver a capacidade de conjeturar, reconhecer e exprimir relações e 
generalizações, numéricas e algébricas, através de representações adequadas às 
suas idades, através do uso de diagramas e tabelas.  

- Desenvolver a capacidade de usar e/ou construir modelos matemáticos associados a 
situações da sua realidade e os usem para descrever e fazer previsões, contribuindo 
para valorizar o papel e relevância da Matemática.  

- Valorizar a literacia estatística, através da investigação estatística. 

- Valorizar o raciocínio probabilístico a partir do 3.º ano. 

- Desenvolver o raciocínio espacial, com ênfase na visualização e na orientação 
espacial. 

- Desenvolver isometrias e simetrias. 

- Comparar, estimar e determinar medidas de diversas grandezas em vários contextos. 

50% 

Números 

Álgebra 

Dados e 
Probabilidades 

Geometria e 
Medida 

Trabalho individual 

Exposição oral 

Resolução de 
problemas 

Questões aula 

Testes 

Fichas de trabalho 

 

 

 

Comunicação  

 - Desenvolver a capacidade de conjeturar, reconhecer e exprimir relações e 
generalizações, numéricas e algébricas, através de representações adequadas às suas 
idades, através do uso de diagramas e tabelas.  

- Ler e interpretar dados com o objetivo de conhecer a realidade envolvente: fundamentar 
decisões e abordar a incerteza. 

40% 

Álgebra 

Dados e 
Probabilidades 

Trabalho individual 

Exposição oral 

Resolução de 
problemas 

Questões aula 

Testes 

Fichas de trabalho 

 

 

 

Colaboração  

- Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 

- Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/ liderança. 

- Respeitar pares e professores, para um bom clima de trabalho. 

- Cumprir as orientações estabelecidas. 

10% 

Desenvolvime
nto Pessoal e 

autonomia 

Relacionament
o interpessoal 

Observação direta 
e/ou listagem de 
verificação 
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS                                                                        1.º CICLO
    

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 
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Conhecimentos  
e capacidades 

- Compreender discursos (escutar, descobrir pelo contexto o significado de palavras ainda 
desconhecidas); 

- Saber reter o essencial; 

- Identificar a intenção comunicativa do interlocutor em textos adequados à faixa etária; 

- Adquirir a competência na leitura de textos escritos tornando-se leitores fluentes.  

- Desenvolver capacidades de apreciação de literatura de referência; 

- Fazer da leitura um gosto e um hábito para a vida, desenvolvendo a partir de recursos e 
estratégias diversificados, que o Plano Nacional de Leitura (PNL) disponibiliza, e de 
percursos orientados de análise e de interpretação; 

- Concretizar estratégias de leitura orientada, visando procedimentos de compreensão, 
análise, inferência, escrita e usos específicos da língua; 

- Dominar técnicas básicas para a escrita de textos com vista a uma diversidade de 
objetivos comunicativos (contar histórias, fazer relatos de experiências pessoais, elaborar 
respostas a perguntas em contexto escolar, escrever cartas/e-mails a amigos e 
familiares, formular uma opinião); 

- Desenvolver competências específicas (compor um texto com uma organização 
discursiva adequada, diversidade vocabular; cumprir as normas, como a ortográfica, e 
adequar os sinais específicos de representação escrita da língua); 

 - Desenvolver a consciência linguística, consolidando gradualmente a capacidade de 
reflexão e de domínio das regras que estruturam a língua e que regem o seu uso.   

50% 

Oralidade 
Leitura 
Escrita 

Educação Literária 
Gramática 

Trabalho individual 

Trabalho de grupo 

Exposição oral 

Leitura 

Testes 

Fichas de trabalho/ 
Rubrica 

 
 
 
 
 
Comunicação 

- Expressar-se de forma adequada (de modo claro, audível, e apropriado ao contexto); 

- Desenvolver capacidades discursivas: narrativas, descrições, opiniões, pedidos; 

- Desenvolver e consolidar a competência comunicativa.  

- Saber escrever de modo legível e saber usar a escrita para redigir textos curtos ao 

serviço de intencionalidades comunicativas como narrar, informar, explicar, defender uma 

opinião pessoal com a aplicação correta das regras de ortografia e de pontuação 

apropriadas a cada ano de escolaridade. 

40% 
Oralidade 

Escrita 
 

Trabalho individual 
Trabalho de grupo 
Exposição oral 
Leitura 
Testes 
Fichas de trabalho/ 
Rubrica 

 
 
 
Colaboração 

- Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 

- Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/ liderança. 

- Respeitar pares e professores, para um bom clima de trabalho. 

- Cumprir as orientações estabelecidas. 

10% 

Desenvolvimento 
Pessoal e 
autonomia 

Relacionamento 
interpessoal 

Observação direta 
e/ou listagem de 
verificação 
Trabalhos de 
pesquisa/ projeto 
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5.2.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA PARA O 2.º CICLO 
 

DISCIPLINA: CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                               2.º CICLO 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

Conhecimento/Compreensão 

25 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Conhece adquire e compreende conceitos/informação sobre os domínios 

abordados, reconhecendo que os seus atos e decisões afetam a sua 

saúde, bem-estar e ambiente. 

 

Tarefas de aula; 

Trabalhos de 

pesquisa/investigação; 

Apresentações orais; 

Debates/ Palestras; 

Trabalhos de projeto; 

Trabalhos de grupo; 

Atividades em plataformas 

digitais; 

Registos do professor 

Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

Coloca questões, procura informações e aplica conhecimentos adquiridos.  

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

É criativo nas soluções que constrói. 

Usa diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, 

utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente.  

Comunicação  
Pertinência, atualidade, 

argumentação e rigor 
25 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão oral e 

escrita. 

Expressa-se com rigor e objetividade. 

Argumenta, negoceia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo 

novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Colaboração  

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

50 

Empenha-se no cumprimento das suas responsabilidades e deveres. 

Trabalha para desenvolver e melhorar a sua autonomia. 

Colabora nas atividades da turma/ escola. 
Tarefas de aula; 

Registos do professor; 

Trabalhos de projeto; 

Trabalhos de grupo; Relacionamento interpessoal 
Colabora, coopera e interajuda. 

Valoriza a diversidade de perspetivas.  

Revela empatia, tolerância e resiliência. 
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DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS                                                                                                                                                             2.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 

AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Conhecimento/ 
Compreensão 

60 

• Utiliza conhecimento científico para explicar fenómenos e acontecimentos 
naturais ou do quotidiano;  

• Formula hipóteses explicativas e faz previsões para fenómenos e 
acontecimentos recorrendo a várias fontes de conhecimento científico;  

• Constrói / Interpreta gráficos;  
• Conhece e compreende os conceitos científicos;  
• Associa conceitos;  
• Pensa, observa, analisa e argumenta;  
• Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Provas escritas;  

Questões de aula (oral e 
escrito);  

Tarefas de aula/ casa;  

Trabalhos de grupo ou 
individual (pesquisa/ 
investigação/ projeto);  

Relatórios;  

Trabalho experimental: 
questionários/ relatórios; 

Raciocínio/ 
Resolução de 
problemas 
 

Comunicação 

Uso da linguagem 
científica 

10 

• Expressa-se com pertinência, rigor e objetividade. 
  

Debates / Palestras; 

Apresentações orais; 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e 
escrito). 

Comunicação de 
ideias e processos 

• Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão oral e escrita; 
• Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

Colaboração 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

30 

• Empenha-se no cumprimento das suas responsabilidades e deveres; 
• Trabalha para desenvolver e melhorar a sua autonomia. 

 

Observação direta;  

Registos no INOVAR;  

Trabalho de pesquisa/ 

investigação/ projeto;  

Debates/ palestras;  

Tarefas de aula/ casa 
Relacionamento 
interpessoal 

• Colabora, coopera e interajuda; 
• Valoriza e respeita a diversidade de opiniões; 
• Revela empatia e tolerância. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                                        2.º CICLO  

CRITÉRIOS 

TRANSVERSAIS AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

NÍVEIS DE 

DESEMPENHO 

/PONDERAÇÃO 

% 

DOMÍNIOS/ COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades 

Níveis de desempenho 

(Introdutório, Elementar ou 

Avançado) em cada matéria.  

Esta área está dividida em 

Subáreas de avaliação 

obrigatórias. 

De acordo 

com o quadro 

1 

Área das Atividades Físicas 

- Subárea Jogos  

- Subárea Jogos Desportivos Coletivos 

- Subárea Ginástica 

- Subárea Atletismo 

- Subárea Patinagem 

- Subárea Atividades Rítmicas Desportivas  

- OUTRAS 

     - Desportos de Combate 

     - Desportos Náuticos 

     - Atividades de Exploração da Natureza 

     - Desportos de Raquetes  

Observação e registo do nível de consecução de 

requisitos motores em exercícios critério; 

Observação e registo da aplicação em situações 

reduzidas, condicionadas ou formais de 

abordagem das matérias; 

Portefólio digital (nomeadamente com recurso a 

vídeos demonstrativos do nível de desempenho); 

Listas de verificação; 

Bateria de testes FITescola 

Questionamento Oral; 

Apresentações Orais; 

Debates; 

Atividades com recurso a plataformas de 

aprendizagem de EF; 

Testes; 

Quizz digitais (com recurso a Kahoot, Socrative, 

Google forms, Mentimeter, etc); 

Processos de auto e hetero avaliação 

Nível de Aptidão Física (Fora 

da Zona Saudável, Dentro da 

Zona Saudável ou Perfil 

Atlético) avaliado através da 

bateria de testes FITescolas. 

Área da Aptidão Física 

- Resistência 

- Força 

- Velocidade 

- Flexibilidade 

- Destreza Geral 

Aquisição/ Interpretação/ 

Compreensão/ Aplicação de 

conhecimentos 

Manifestação de pensamento 

crítico e criativo 

Seleção e organização da 

informação 

Área dos Conhecimentos 

5º ANO 

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, 

velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), 

de acordo com as características do esforço realizado. 

6º ANO 

Conteúdos do 5º ano; 

Interpreta as principais adaptações do funcionamento do 

seu organismo durante a atividade física. 
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Comunicação 

Utilização da terminologia específica 

da disciplina, expressando-se quer 

do ponto de vista motor, quer 

através de linguagem corporal, 

verbal ou escrita. 

De acordo com o 

quadro 1 

Comunicação verbal 

Observação direta; 

 
Comunicação não verbal, nomeadamente através 

de linguagem corporal específica de cada matéria 

Uso da terminologia específica 

Colaboração 

Participação na aula; 

Relacionamento inter-pares; 

Interação /empatia. 

De acordo com o 

quadro 1 

Relacionamento interpessoal 

 
Observação direta; 

Registos de assiduidade, pontualidade e da posse 

do material obrigatório; 

Registos dos diversos parâmetros descritos nos 

indicadores; 

Avaliação dos pares dirigido à tarefa;  

Autoavaliação e heteroavaliação. 

 

Cooperação com os seus pares em 

tarefas de aprendizagem; 

Cooperação com o professor em 

tarefas de organização da aula. 

Cooperação 

Compromissos de assiduidade e ser 

portador de material específico 

obrigatório para realizar as aulas; 

Iniciativa; 

Empenho e superação. 

Desenvolvimento  

Pessoal e Autonomia 

 

QUADRO 1 – INDICADORES DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO EM TODOS OS CRITÉRIOS E ÁREAS (DIFERENCIAÇÃO NA ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS ENTRE 

5.º E 6.º ANO) 

 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Crit. 

Trans. 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

ÁREA Atividades Físicas 

5.º ANO 

Apresenta nível introdução em 5 

matérias das seguintes subáreas - 

1 Jogos ou Jogo Desportivo 

Coletivo + 1 Jogo Desportivo 

Coletivo + 1 Ginástica + 1 outra 

subárea diferente + 1 outra de uma 

subárea qualquer  

Apresenta nível introdução 

em 4 matérias - 1 Jogos + 1 

Jogo Desportivo Coletivo + 1 

Ginástica +1 outra subárea 

diferente  

  

Apresenta nível introdução 

em 3 matérias de Subáreas 

diferentes  

  

Apresenta nível introdução 

em apenas  2 matérias de 

qualquer subárea  

  

Não apresenta nível 

introdução em pelo menos 2 

matérias de qualquer subárea  
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6.º ANO 

Apresenta nível introdução em 5 

matérias + 1 nível parte 

elementar das seguintes 

subáreas: 

 - 2 JDC + 1 GIN + Dança + 1 outra 

subárea diferente + 1 outra de uma 

subárea qualquer 

Apresenta nível introdução 

em 5 matérias:  

 - 2 JDC + 1 GIN + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 

outra de uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução 

em 4 matérias de Subáreas 

diferentes  

Apresenta nível introdução 

em apenas 3 matérias de 

qualquer subárea 

Não apresenta nível 

introdução em pelo menos 3 

matérias de qualquer subárea 

ÁREA Aptidão Física 

5.º E 6.º 

ANOS 

Dentro da Zona Atlética de 

Aptidão Física em pelo menos 1 

dos testes selecionados (1 de 

Aptidão Aeróbia ou um dos dois 

dos restantes). 

Dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física em 3 testes 

selecionados (1 de Aptidão 

Aeróbia e dois dos restantes). 

Dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física em 3 testes 

selecionados (1 de Aptidão 

Aeróbia e dois dos restantes). 

Fora da Zona Saudável de 

Aptidão Física – não cumpre 

com o critério de sucesso do 

nível 3; evolui desde a 

avaliação anterior.  

Fora da Zona Saudável de 

Aptidão Física – não cumpre 

com o critério de sucesso do 

nível 3; não evolui desde a 

avaliação anterior.  

ÁREA Conhecimentos 

5.º E 6.º 

ANOS 

Revela conhecimento Suficiente 

do(s) tema(s)/conteúdo(s) em 

estudo. 

Revela conhecimento 

Suficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Revela conhecimento (pouco) 

Suficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Revela conhecimento 

Insuficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Revela conhecimento Muito 

Insuficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Crit. 

Trans. 
COMUNICAÇÃO 

5.º E 6.º 

ANOS 

● Utiliza corretamente a 

terminologia própria da disciplina 

● Comunica com elevada 

eficácia e eficiência, quer 

verbalmente ou com a linguagem 

corporal própria de cada matéria, 

expressando-se com clareza, 

objetividade, fluência, correção e 

rigor, visível pela fácil 

compreensão dos pares e fluidez 

das tarefas.  

 

● Utiliza quase sempre a 

terminologia própria da 

disciplina, com ocasionais 

incorreções. 

● Comunica com elevada 

eficácia, quer verbalmente ou 

com a linguagem corporal 

própria de cada matéria, 

expressando-se com clareza, 

fluência, visível pela 

compreensão dos pares e 

fluidez das tarefas. 

● Frequentemente utiliza a 

terminologia própria da disciplina, 

com algumas incorreções. 

● Comunica com razoável 

eficácia, maioritariamente 

verbalmente, utilizando apenas 

ocasionalmente a linguagem 

corporal própria de cada matéria, 

expressando-se com algumas 

dificuldades, nem sempre sendo 

compreendido pelos seus pares. 

● Ocasionalmente utiliza a 

terminologia própria da 

disciplina, com incorreções. 

● Comunica com pouca 

eficácia, maioritariamente 

verbalmente, utilizando muito 

raramente a linguagem corporal 

própria de cada matéria, 

expressando-se com 

dificuldade, sendo poucas vezes 

compreendido pelos seus pares. 

● Não conhece a 

terminologia própria da 

disciplina. 

● Comunica com muita 

dificuldade, quer verbalmente 

quer com a linguagem 

corporal própria da disciplina, 

não se fazendo entender na 

mensagem que pretende 

transmitir. 
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Crit. 

Trans. 
COLABORAÇÃO 

5.º E 6.º 

ANOS 

● Participa ativamente em todas 

as situações e procura o êxito 

pessoal e do grupo; 

● Relaciona-se com cordialidade, 

respeito; 

●  Interage com tolerância, 

negoceia e aceita diferentes 

pontos de vista e mostra uma 

boa capacidade de liderança, 

sendo empático e resiliente e 

contribuindo para um bom clima 

de trabalho. 

● Participa em todas as 

situações e procura o êxito 

pessoal e, frequentemente, 

do grupo;  

● Relaciona-se com 

cordialidade e respeito;  

● Interage com tolerância, 

negoceia e aceita diferentes 

pontos de vista, sendo 

empático e resiliente e 

contribuindo para um bom 

clima de trabalho. 

● Participa na maioria das 

tarefas da aula e procura o 

êxito pessoal; 

● Relaciona-se com respeito; 

● Interage com tolerância, mas 

tem dificuldade em negociar ou 

aceitar diferentes pontos de 

vista, sendo pouco empático e 

resiliente. 

 

● Ocasionalmente esquiva-se 

à participação nas tarefas da 

aula;  

● Relaciona-se ocasionalmente 

de forma conflituosa e mostra 

dificuldade em trabalhar em 

grupo; 

● É pouco tolerante e tem 

dificuldade em negociar 

diferentes pontos de vista e 

não contribui para um bom 

clima de trabalho. 

 

● Recusa-se a participar em 

muitas tarefas da aula 

isoladamente ou em grupo;  

● Relaciona-se 

frequentemente de forma 

conflituosa;  

● Coopera voluntariamente nas 

situações de aprendizagem e 

de organização. 

● Coopera nas situações de 

aprendizagem e de 

organização, sempre que 

solicitado e ocasionalmente 

de forma voluntária. 

● Coopera nas situações de 

aprendizagem e de organização 

sempre que solicitado. 

● Coopera nas situações de 

aprendizagem e de 

organização apenas quando é 

solicitado. 

● Nem sempre coopera nas 

situações de aprendizagem 

e de organização mesmo 

quando é solicitado. 

● Apresenta iniciativas e 

propostas pessoais de 

desenvolvimento da atividade 

individual e do grupo;  

● É assíduo, pontual e faz-se 

acompanhar do material 

necessário à realização das 

atividades; 

● Empenha-se nas tarefas e 

procura superar as suas 

dificuldades e competências. 

● Assume compromissos; 

● É assíduo, pontual e faz-se 

acompanhar do material 

necessário à realização das 

atividades; 

● Empenha-se nas tarefas 

propostas e procura 

superar as suas 

dificuldades. 

● Empenha-se nas tarefas 

propostas. 

● Ocasionalmente não realiza 

as aulas por apresentar falta de 

assiduidade, falta de 

pontualidade significativa ou não 

se fazer acompanhar do 

material necessário à realização 

das atividades. 

● Frequentemente não realiza 

as aulas por apresentar falta 

de assiduidade, falta de 

pontualidade significativa ou 

não se fazer acompanhar do 

material necessário à 

realização das atividades. 

● Muito frequentemente não 

realiza as aulas por 

apresentar falta de 

assiduidade, falta de 

pontualidade significativa ou 

não se fazer acompanhar 

do material necessário à 

realização das atividades. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MUSICAL                                                                                                                                       2.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas 
vozes, repertório variado com e sem 
acompanhamento instrumental, 
evidenciando confiança e domínio básico 
da técnica vocal 

50% 

Experimentação e criação: 

- Mostra consciência e progressivo domínio técnico da voz e dos 
instrumentos na performance musical;  
- Utiliza os elementos expressivos da música;  
- Mostra rigor na comunicação. 

Observação direta dos 
organizadores/domínios. 
 
Teste prático vocal 
/instrumental, avaliado em 
tempo real, seguido de 
feedback, quando o aluno 
ainda tem presente a sua 
última execução musical. 
 
Prática escrita manual e 
leitura de caracteres 
musicais  
       
Avaliação da Composição 
escrita/digital  
 
Teste escrito sobre a parte 
teórica musical 
  
Trabalhos de pesquisa 

Improvisar peças musicais, combinando 
e manipulando vários elementos da 
música utilizando múltiplos recursos e 
com técnicas e tecnologias gradualmente 
mais complexas. 

 - Memoriza e a mobiliza conhecimento em novas situações; 
 - Faz uma reflexão crítica sobre o que foi feito justificando os 
comentários. 

Compor peças musicais com diversos 
propósitos, combinando e manipulando 
vários elementos da música, utilizando 
recursos diversos. 

- Mostra imaginação com soluções diversificadas para a criação de 
novos ambientes sonoros/musicais; 
- Questiona e experimenta soluções variadas 
- Planeia, organiza e apresenta tarefas  
 - Desenvolve o pensamento crítico, face à qualidade da sua própria 
produção musical e à do meio que o rodeia; 
 -  Manifesta a sua opinião em relação aos seus trabalhos e aos dos 
pares;  

Tocar diversos instrumentos acústicos e 
eletrónicos, a solo e em grupo, repertório 
variado, controlando o tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva destreza e 
confiança. 

- Assume responsabilidades relativas aos materiais e ao cumprimento 
de regras (como saber esperar a sua vez, seguir as instruções dadas, 
ser rigoroso no que faz); 
 - Faz uma autoavaliação do cumprimento de tarefas e das funções 
que assume.  

Comunicação  

Experimentar sons vocais de forma a 
conhecer  
as potencialidades da voz como 
instrumento musical. 

 
 
 

30% 

Interpretação e Comunicação: 

- Utiliza linguagem com termos técnicos musicais; 
- Interpreta e utiliza códigos gráficos para composição e interpretação 
musical. 

Observação direta dos 
organizadores/domínios. 

 
Teste prático vocal 
/instrumental, avaliado em 
tempo real, seguido de 
feedback, quando o aluno 
ainda tem presente a sua 
última execução musical. 

 
Avaliação da expressão 
corporal através da música e 
do movimento  

Explorar fontes sonoras  
de forma a conhecê-las como potencial 
musical. 

- Interpreta e utiliza códigos gráficos para composição e interpretação 
musical; 
- Utiliza e identifica gestos de condução musical. 

Interpretar, através do movimento 
corporal, contextos musicais 
contrastantes. Mobilizar sequências de 
movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados. 

- Procura de soluções diversificadas como resposta a situações 
várias;  
- Realiza experiências sonoras e musicais que estimulem a 
apreciação e fruição de diferentes contextos culturais; 
- Pesquisa diversas realidades sonoras para a construção de novos 
imaginários. 
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Apresentar publicamente atividades 
artísticas em que se articula a música 
com outras áreas do conhecimento. 

- Organiza atividades artístico-musicais onde se possam revelar 
conhecimentos, capacidades e atitudes; 
- Interage com o professor, colegas e audiências, argumentando as 
suas opiniões, admitindo e aceitando as dos outros;  
-Inclui a opinião dos pares para a melhoria e aprofundamento de 
saberes; 
 -Entende e cumpre instruções. 

 
Gravação e observação de 
interpretações em suporte 
vídeo e áudio 

 
Concertos ao vivo 

Colaboração  

Relacionar a sua experiência musical 
com outras áreas do conhecimento, 
através de atividades diversificadas que 
integrem e potenciem a transversalidade 
do saber. 

20% 

Apropriação e Reflexão: 

- Colabora constantemente com os outros e ajudar na realização de 
tarefas;  
- Apresenta soluções para a melhoria ou aprofundamento das ações;  
- Interage com o professor e colegas na procura do êxito pessoal e de 
grupo; 

Observação direta dos 
organizadores/domínios 
registado em grelha.  

 

Respeitar as diferenças individuais do 
grupo e integra-se contribuído com o seu 
melhor.  

- Interioriza o espírito artístico de comunidade; 
- Respeita a expressão e sentimentos dos colegas; 
- Critica de forma construtiva e reflexiva. 

Oferecer um espírito crítico mas 
motivador, demonstrando autoanálise 
com reflexos em mudanças de ações. 

- Demonstra espírito critico e de análise; 
- Colabora na construção conjunta de projetos. 

Interiorizar rotinas de trabalho pontuais e 
responsáveis 

- Respeita prazos e projetos; 
- Traz os materiais necessários; 
- Mantem o caderno e registos de autogestão em dia; 
- Aproveita os suportes online fornecidos para praticar só e em grupo. 

Identificar criticamente a música, 
enquanto modo de conhecer e dar 
significado ao mundo, relacionando-a 
com o seu dia a dia, e os seus mundos 
pessoais e sociais 

- Identifica os pontos fortes e fracos das suas aprendizagens e 
desempenhos; 
- descreve os procedimentos usados durante a realização de uma 
tarefa e/ou abordagem de um problema;  
- mobiliza as opiniões e críticas dos outros como forma de 
reorganização do trabalho; 
 - aprecia criticamente as suas experiências musicais e as de outros. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                         2.º CICLO                      

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

Conhecimento e 
compreensão 

20% 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS:  

-  Compreensão e utilização de processos e estratégias mentais, 

nomeadamente a resolução de problemas, a visualização, a modelação e o 

raciocínio.  

-  Entendimento e intervenção intencional em contextos diversificados, segundo 

um processo de trabalho próprio.  

 

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS:  

-  Mobilização de conhecimentos e modos de operar, assentes nos recursos 

científicos e técnicos.  

 

TECNOLOGIA E SOCIEDADE:  

-  Compreensão e análise dos sistemas tecnológicos e dos impactos sociais.  

-  Participação como consumidor responsável e utilizador inteligente, tanto 

social como ambientalmente, das tecnologias. 

Observação direta e listas de 
verificação.  

Memória Descritiva.  

Trabalho de projeto.  

Portefólio. 

 Produtos e realizações técnicas 
individuais, a pares ou em grupo. 

Fichas de trabalho. 

Aplicação de 
conhecimentos 

40% 

Comunicação  
Comunicação em 
tecnologia 

10% 

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS:  

-  Aplicação de termos, regras, signos e convenções próprios da linguagem 

científica e tecnológica assim como meios digitais. 

Observação direta e listas de 
verificação.  

Portefólio. 

Registos gráficos. 

Apresentações orais ou em suporte 
informático. 

Colaboração  

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

15% Autoestima, autoconfiança e autonomia. 
Observação direta e lista de 
verificação.  

 Relacionamento 
interpessoal 

15%  Trabalho colaborativo. 
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   DISCIPLINA: EDUCAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                      2.º CICLO                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 
% 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  
 

20% 

• Aprende os saberes da comunicação visual e compreende 
a simbologia das linguagens artísticas.  

• Identifica e analisa com vocabulário específico diferentes 
manifestações culturais/narrativas visuais.  

Relatórios (Memórias Descritivas) 
Observação direta e lista de verificação 
Mapa de conceitos 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO  
 

40% 

• Conjuga a sua experiência pessoal, a reflexão e os 
conhecimentos adquiridos em experimentações plásticas 
criando um sistema próprio de trabalho.  

• Reinventa soluções para a criação de novas imagens 
relacionando, com intencionalidade e expressividade, 
conceitos materiais, meios e técnicas.  

Trabalho de Projeto 
Portfólios 
Tarefa de expressão artística 
Fichas de avaliação e de trabalho 
Questionários 
Questão de aula 

Comunicação  
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  
 

10% 
• Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no 

contacto com diferentes universos culturais/visuais.  
 

Observação direta e lista de verificação 
Trabalhos de investigação 
Exposição Oral 
Debate 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL  

 
15% 

 

• Empenhado e participativo.  

• Colabora em equipa.  

• Respeita a diferença/o outro.  Observação direta e lista de verificação 
 DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA  

15% • Responsável/autónomo. 
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DISCIPLINA: HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL                                                                2.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Compreensão 
temporal 

40% 

.Compreender diferentes unidades de datação (ano, século, milénio, a.C., d.C. Pré-história, 

História…). e formas de representações temporais (friso, tabela, quadro cronológico). 

.Identificar diferentes ritmos de evolução (longa, média e curta duração; evolução e rutura). 

.Situar no tempo acontecimentos, personagens, momentos de rutura e de continuidade. 

Fichas de avaliação; 

Fichas de trabalho; 

Questões de aula 
(oral/escrito); 

Debates; 

Quizz / jogos digitais para 
avaliação; 

Registos no Google, 
Classroom ou em outra 
plataforma utilizada em E@D. 

 

Compreensão 
espacial 

.Utilizar diferentes formas de representação espacial (globo,  mapa, planisfério,  roteiro) e 

executa localização relativa dos espaços. 

.Situar no espaço factos, personagens, momentos de rutura. 

.Compreender diferentes perspetivas da ocupação humana dos espaços. 

Contextualização 

.Estabelecer relações entre passado/presente. 

.Compreender motivações e efeitos dos factos históricos e da ação dos indivíduos 

.Distinguir aspetos de ordem demográfica, económica, social, política e cultural. 

Comunicação 

Tratamento de 
informação 

 
 

35% 

.Interpretar leituras historiográficas problematizando aspetos/opiniões divergentes. 

.Organizar e sistematizar informação em registos diversos. 

.Mobilizar informação pertinente aos temas abordados 
Guiões de exploração de 
documentos; 

Trabalhos de pesquisa, 
individuais ou em grupo; 

Intervenções orais; 

Tarefas de aula; 

Cronologias 

Utilização de 
fontes 

.Distinguir fontes de informação histórica diversa. 

.Pesquisar, interpretar e comparar fontes históricas diversas. 

.Fundamentar nas fontes históricas decisões e hipóteses explicativas da realidade. 

Comunicação 
em história 

.Comunicar de forma cientificamente adequada, conhecimentos e opiniões. 

.Exprimir-se com correção linguística em suportes diversos. 

.Dominar o vocabulário específico da disciplina. 

Colaboração 

Empenho 

25% 

Ser assíduo, pontual, cumprir as regras estabelecidas e as tarefas/atividades propostas. 
Registos no INOVAR;  

Registo de observação direta; 

Trabalho de grupo; 

Trabalho autónomo. 

Relacionamento 
interpessoal 

Trabalhar em grupo, coopera com a equipa, debate ideias e métodos/estratégias. 

Cidadania 
Intervir autonomamente, reconhecer e aceitar a diferença e desenvolver espírito de 

tolerância e respeito pelo outro  
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DISCIPLINA: INGLÊS                                                                                                         2.º CICLO 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS AO 

AGRUPAMENTO 

 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

 
PONDERAÇÃO 

% 

DOMÍNIOS / 

COMPETÊNCIA S 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e  

capacidades 

Compreensão oral 

Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; entender pedidos que lhe são 

dirigidos, perguntas que lhe são feitas e informações que lhe são dadas; identificar a ideia global de 

pequenos textos orais; seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de forma lenta, 

clara e pausada. 

50% 

 

Compreensão 

Oral 

Testes de 
avaliação da 
compreensão do 
oral 

Testes de 
avaliação da 
compreensão 
escrita 

Questão-aula 

 Produção de 
textos  

Grelhas de 
observação 

Fichas de trabalho  

Trabalho de projeto 

Compreensão escrita 

Seguir instruções elementares; reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos; 

compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens de texto, post/tweets, blogs, emails) sobre 

assuntos do seu interesse; desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura extensiva 

com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz alta. 

 
 

Compreensão 

Escrita 

Interação escrita 

Preencher um formulário simples com informação pessoal e preferências pessoais básicas; pedir e dar 

informação pessoal de forma simples; pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma 

simples; responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 

Produção escrita 

Descrever-se a si e à família; redigir mensagens e notas pessoais; escrever sobre as suas preferências, 

utilizando expressões e frases simples. 

 
 
 

Interação/Produ 

ção Escrita 

Comunicação 

Interação oral 

Pedir e dar informações sobre identificação pessoal; formular perguntas e respostas sobre assuntos que 

lhe são familiares; fazer sugestões e convites simples; interagir de forma simples; participar numa 

conversa simples sobre temas básicos e factuais para satisfazer necessidades imediatas. 

30% 

Interação/ 
Produção Oral Apresentação oral 

 

Interação entre 
pares 

Diálogos 

Entrevistas 

Produção oral 

Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna; pronunciar, com correção, expressões 

e frases familiares; exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples; descrever aspetos 

simples do seu dia a dia, utilizando frases simples; fazer descrições simples de um objeto ou imagem, 

utilizando expressões comuns; falar/ fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente. 

Reconhecer realidades interculturais distintas 

Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira 

Competência 

intercultural 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas 

para produção e comunicação online; contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 

apliquem ao contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno 

Competência 

estratégica 

 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 

Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem necessária para apresentar os mesmos ao 

professor/aos colegas; realizar atividades para desenvolver a literacia, tais como trabalhar a rima, a 

sinonímia e a antonímia; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
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Colaboração 

Comunicar eficazmente em contexto 
Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação e de resolução de problemas, dentro e fora 
da sala de aula. 
Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho e participa com respeito pelos pares e pelo 
professor. 

20% 

Relacionamento 

Interpessoal 

Observação direta 

Projetos 
Interdisciplinares 

Fichas de Auto e 
Heteroavaliação 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua 
vez, ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, apresentando razões para justificar as suas 
conclusões. 

Trabalho e 

colaboração em 

pares e grupos 

Pensar criticamente 
Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio raciocínio ao/s outro/s, 
utilizando factos para justificar as suas opiniões; refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro 
perguntas simples que desenvolvam a curiosidade; deduzir o significado de palavras e expressões 
desconhecidas simples acompanhadas de imagens. 
 Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e  aprender a regular o processo 
de aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; controlar as suas aprendizagens, 
registando as experiências mais relevantes. 

Autonomia/ 

Pensamento      

critico 
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                                                           2.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Factos e 
procedimentos 
matemáticos, 
resolução de 
problemas, raciocínio 
matemático, 
pensamento 
computacional, 
conexões matemáticas 

60% 

• Compreender os conteúdos dos temas específicos: números, álgebra, dados e 

probabilidades, geometria e medida (Ver Novas AE), no sentido de os conhecer e saber 

aplicá-los na resolução de exercícios e problemas.  

• Ler e interpretar ideias e processos matemáticos expressos por representações diversas.  

• Utilizar representações múltiplas para demonstrar compreensão, raciocinar e exprimir 

ideias e processos matemáticos. 

• Reconhecer e aplicar as diferentes etapas do processo de resolução de problemas, 

nomeadamente recorrendo à tecnologia. 

• Formular e testar conjeturas/generalizações, nomeadamente recorrendo à tecnologia.  

• Classificar objetos atendendo às suas características.  

• Justificar da veracidade ou falsidade de uma conjetura/generalização, usando 

progressivamente linguagem simbólica. 

• Procurar e corrigir erros, testar e otimizar resoluções. 

• Reconhecer e utilizar conexões entre ideias matemáticas de diferentes temas.  

• Aplicar ideias matemáticas na resolução de problemas de contextos diversos. 

• Interpretar e construir modelos matemáticos adequados a situações do mundo real. 

• Estabelecer conexões e conversões entre diferentes representações relativas às 

mesmas ideias/processos matemáticos, nomeadamente recorrendo à tecnologia. 

Testes  

Minitestes  

Questões-Aula 

Trabalhos de projeto e/ou 
de investigação e/ou de 
pesquisa 

Portefólio 

Comunicação 

Utilização da 
linguagem simbólica e 
expressões 
matemáticas1 

5% • Utilizar corretamente a linguagem simbólica e as expressões matemáticas.  

Testes, Minitestes, 
Questões-Aula 

Portefólio 

Trabalhos de projeto e/ou 
de investigação e/ou de 
pesquisa 

Observação direta 

Comunicação de ideias 
e de processos 

5% 

• Explicar a forma de pensar acerca de ideias e processos matemáticos, oralmente e por 

escrito. 

• Ouvir, questionar e discutir as ideias de outros, de forma fundamentada, e contrapondo 

com argumentos que estimulam o debate. 

 

 
1 Procedimentos classificatórios a utilizar nos instrumentos de avaliação sumativa que recorram à técnica de testagem 

Classificação 100  %

Onde  representa o número total de itens de construção e    representa o número de itens de construção, sem classificação nula e sem utilização incorreta de simbologia

S

N

N S  ou de expressões 

matemáticas do ponto de vista formal.
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Colaboração 

Trabalho em grupo, 

ambiente de trabalho e 

cumprimento de 

orientações 

30% 

• Trabalhar em equipa, mostrar empatia e resiliência. 

• Interagir com tolerância, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

• Mostrar capacidade de liderança. 

• Demonstrar iniciativa e curiosidade.  

• Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

•  Adotar uma atitude crítica, construtiva. 

•  Demonstrar de vontade de aprender. 

Portefólio 

Trabalhos de projeto e/ou 
de investigação e/ou de 
pesquisa 

Observação direta e/ou 
listas de verificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                                                  2.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades 

● Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades lúdicas, estéticas e 

informativas.  

● Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. Explicitar o sentido global de um texto.  

● Fazer inferências, justificando-as. Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

● Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  

● Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  

● Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

● Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e finalidade): verbete de 

enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal (em diversos suportes). 

 

60% 

LEITURA 

Testes de avaliação 

da compreensão do 

oral  

Testes de avaliação 

da compreensão 

escrita  

Questão-aula 

Produção de textos e 

resolução de 

questionários de 

natureza diversa  

Trabalhos de 

pesquisa  

Grelhas de 

observação  

Fichas de trabalho  

Trabalho de projeto 

Listas de verificação 

 

 

● Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática (no mínimo, um livro infantojuvenil, 

quatro poemas, duas lendas, três contos de autor e um texto dramático - selecionados da literatura para a 

infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular). 

● Interpretar o texto em função do género literário. Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  

● Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, narrador, contexto 

temporal e espacial, ação. 

● Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários (designadamente personificação, 

comparação).  

● Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados nas obras lidas e compará-

lo com outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  

● Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

● Fazer declamações e representações teatrais. 

● Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de 

temas comuns em livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato 

de leitura com o(a) professor(a)). 

 

 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

 

 

● Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros textuais.  

● Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

● Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 

comunicativa.  

● Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

● Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

● Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que circunscrevem o acontecimento, o tempo 

e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores de 

tempo, de causa, de explicação e de contraste. 

ESCRITA 
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● Identificar as classes de palavras. 

● Identificar os constituintes da frase 

● Distinguir frases simples de frases complexas. 

 ● Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, de causa, de explicação e de contraste.  

● Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos, com diversas finalidades.  

● Compreender a composição como processo de formação de palavras. 

● Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  
 

 GRAMÁTICA  

Comunicação 

Compreensão  

● Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas diversas.  

● Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas diversas.  

● Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 

Expressão  

● Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) individualmente ou após discussão de 

diferentes pontos de vista.  

● Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  

● Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de formalidade, com respeito por regras de 

uso da palavra.  

● Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz).  

● Produzir um discurso com elementos de coesão adequados (concordância; tempos verbais; advérbios; variação 

das anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

 

 

20% 

ORALIDADE 

Apresentações 

orais 

Grelhas de 

observação  

Fichas de trabalho  

Trabalho de 

projeto 

Listas de 

verificação 
Expressão 

● Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou após 

discussão de diferentes pontos de vista. 

ESCRITA 

Colaboração 

Intervenção adequada; respeito pelo outro e pela diversidade humana e cultural; cooperação nas tarefas. 

20% 

Participação, 
cooperação e cidadania 

Registos de 

incidentes críticos 

Autoavaliação/Het

eroavaliação 

Rigor, empenho e perseverança na realização do trabalho Empenho 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do material necessário; cumprimento das tarefas 
Responsabilidade e 
integridade 

Autonomia na realização das tarefas e espírito de iniciativa; capacidade reflexiva e avaliativa; procura de 

conhecimento 

Autonomia, curiosidade e 

espírito crítico 
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM)                                                                                                              2.º CICLO

  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 

AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

 

Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos 
descritores para os níveis de proficiência A1, A2 e B1, 
relativamente aos domínios da leitura, da gramática e 
da interação cultural. 

40% 

LEITURA 

GRAMÁTICA 

INTERAÇÃO CULTURAL 

Testes, fichas, questões de aula, quizzes 
Trabalhos de pesquisa/ investigação /projeto  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas 

Comunicação  
Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos 
descritores para os níveis de proficiência A1, A2 e B1, 
relativamente aos domínios da oralidade e da escrita. 

40% 

ORALIDADE: 
compreensão 

produção  
interação 

 
ESCRITA 

Testes e fichas de compreensão do oral 
Produções orais e produção oral de rotina no dia a dia 
Dramatizações 
Produção de textos escritos de diferentes géneros  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas  

Colaboração 

▪ Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 
▪ Interagir com tolerância, demonstrando capacidade 

de iniciativa/liderança. 
▪ Respeitar os pares e professores, contribuindo para 

um bom clima de trabalho. 
▪ Cumprir as orientações estabelecidas. 

20% 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
 

Observação direta e lista de verificação 
Rubricas 
Trabalhos de pesquisa/ investigação /projeto 

 

Quadro 1 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

A1 A2 B1  
• Compreender as principais ideias de textos 

escritos sobre assuntos do quotidiano 
• Compreender o sentido global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de linguagem corrente;  

• Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos 
em textos narrativos 

• Compreender as linhas temáticas e o conteúdo 
global de textos de géneros diversificados, sendo 
capaz de compreender textos e fragmentos de textos 
literários de dimensão e vocabulário acessíveis 

LEITURA 

• Reconhecer e reproduzir estruturas 
linguísticas simples 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva autonomia, 
estruturas simples, cometendo ainda erros elementares 
de forma sistemática 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva 
autonomia, usando com razoável correção, 
estruturas linguísticas mais complexas, apesar das 
influências óbvias da língua materna 

GRAMÁTICA 

• Integrar no seu discurso elementos 
constitutivos da própria cultura, de diversas 
culturas em presença e da cultura da língua de 
escolarização;  

• Entender, de modo genérico, a perspetiva da 
sua cultura e da cultura portuguesa. 

• Estabelecer relações entre a cultura de língua materna 
e a da língua estrangeira, compreendendo as 
diferenças e semelhanças. 

• Reconhecer a importância das competências 
comunicativas nas competências interculturais 

• Interagir com espontaneidade em conversas 
quotidianas;  

• Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 

• Apresentar questões, problemas ou conceitos sem 
recurso a suporte de imagem. 

INTERAÇÃO 
CULTURAL 
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• Compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência quotidiana  

• Produzir enunciados breves sobre situações 
do quotidiano pessoal e escolar 

• Comunicar em situações quotidianas 

• Compreender os aspetos essenciais de uma sequência 
e de um diálogo e de enunciados simples sobre temas 
familiares 

• Produzir enunciados breves, com o objetivo de cumprir 
várias funções, sobre situações familiares. 

• Transmitir informação com progressiva fluência sobre 
assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal 

• Compreender os aspetos essenciais de discursos 
ouvidos em linguagem padrão;  

• Produzir enunciados com diferentes 
funcionalidades, sobre assuntos diversos, 
apresentando pontos de vista e justificando 

• Recontar histórias a partir de um suporte oral ou 
escrito 

• Interagir com espontaneidade em conversas 
quotidianas 

ORALIDADE 

• Produzir breves textos escritos sobre assuntos 
do quotidiano 

• Produzir textos sobre assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal, com progressiva correção 

• Produzir textos de diferentes géneros e com 
diferentes finalidades, usando um discurso simples e 
coerente.  

ESCRITA 

 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                                                                                2.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

Conhecimento / 
compreensão 

70 

Compreender o impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na 
sociedade e no dia a dia. Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto individual ou em 
grupo 

Apresentações orais 

Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas 
digitais e na navegação na Internet e adotar comportamentos em conformidade. 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Investigar, analisar e selecionar informação de forma a permitir a organização e 
gestão de informação, de forma prática e eficaz com vista à resolução de 
problemas. 

Uso/Domínio de 
ferramentas digitais 

Domínio das funcionalidades das ferramentas digitais utilizadas. 

Comunicação  

Uso correto da 
terminologia  

15 

Uso correto da terminologia informática associada a cada ferramenta digital. 
Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto individual ou em 
grupo 

Apresentações orais 

Observação direta 

Comunicação de ideias e 
processos 

Identificar, selecionar e utilizar diferentes meios e aplicações que permitam a 
comunicação e realização de trabalho colaborativo. 

Capacidade de ouvir o outro, apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, 
em pares ou em grupo, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração. 

Colaboração  

Relacionamento 
interpessoal  

15 

Colaboração, cooperação, partilha, responsabilidade, tolerância e empatia. 

Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto individual/grupo 

Apresentações orais 

Observação direta 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Autonomia, motivação para aprender, espírito de iniciativa e espírito 
crítico. 
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5.2.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O 3.º CICLO 
 

DISCIPLINA: ARTE+                                                                                                                              3.º CICLO – 9.º ANO DE ESCOLARIDADE                                                                                                                      

 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 
% 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  

 
15% 

• Analisa diferentes manifestações artísticas e realidades visuais, conhecendo/construindo 
diferentes critérios estéticos e desenvolvendo a sua sensibilidade artística.  

• Observa e investiga a sua realidade visual refletindo sobre o que vê e sente. 

• Questiona temas relacionados com o Eu, o Outro e o Coletivo. 

• Reconhece o processo artístico como modo de intervenção na sociedade e comunidade;  

• Reflete sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando referências da arte 
contemporânea;  

• Situa as diferentes manifestações artísticas contemporâneas em universos 
multidisciplinares.  

• Reconhece a importância das imagens como meios de comunicação de massas, 
capazes de veicular diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, 
ambientais, entre outros) 

Relatórios (Memórias Descritivas) 
Observação direta e lista de 
verificação 
Mapa de conceitos  
Formulação de 
questões/conjeturas/problemas. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO  

 
40% 

• Experimenta materiais, meios e técnicas utilizados no âmbito da produção artística 
contemporânea.  

• Mobiliza conhecimentos e competências já adquiridos em áreas afins. 

• Elabora projetos artísticos apoiados em discursos visuais, informados e criativos, 
relacionando, com intencionalmente e expressividade, conceitos, materiais, meios e 
técnicas.   

• Domina as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto. 

• Seleciona, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que 
envolvem a pesquisa, investigação e experimentação 

• Organiza exposições de diferentes formatos. 

Trabalho de Projeto 
Portefólios 
Tarefa de expressão artística 

 

Comunicação  
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

 
15% 

• Interpreta as suas próprias vivências de modo a construir narrativas que se podem 
concretizar nas variadas áreas da produção artística contemporânea;  

• Questiona e discute sobre processos/objetos criativos visualizados em exposições de 
arte ou projetados em sala de aula. 

• Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 

Observação direta e lista de 
verificação 
Trabalhos de investigação 
Exposição Oral e Debate 
Formulação de questões/ 
conjeturas/problemas. 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL  

 
15% 

 

• Empenhado e participativo.  

• Colaboração em equipa.  

• Respeitador da diferença/do outro.  
Observação direta e lista de 
verificação 
 DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA  

15% • Responsável/autónomo. 
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DISCIPLINA: CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                      3.º  CICLO 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

Conhecimento/C

ompreensão 

25 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Conhece adquire e compreende conceitos/informação sobre os domínios abordados, 

reconhecendo que os seus atos e decisões afetam a sua saúde, bem-estar e ambiente. 

 

Tarefas de aula; 

Trabalhos de 

pesquisa/investigação; 

Apresentações orais; 

Debates/ Palestras; 

Trabalhos de projeto; 

Trabalhos de grupo. 

Atividades em plataformas digitais 

Registos do professor 

Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

Coloca questões, procura informações e aplica conhecimentos adquiridos.  

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

É criativo nas soluções que constrói. 

Usa diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes 

metodologias e ferramentas para pensar criticamente.  

Comunicação  

Pertinência, 

atualidade, 

argumentação e 

rigor 

25 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão oral e escrita. 

Expressa-se com rigor e objetividade. 

Argumenta, negoceia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas 

de estar, olhar e participar na sociedade. 

Colaboração  

Desenvolviment

o pessoal e 

autonomia 
50 

Empenha-se no cumprimento das suas responsabilidades e deveres. 

Trabalha para desenvolver e melhorar a sua autonomia. 

Colabora nas atividades da turma/ escola. 
Tarefas de aula 

Registos do professor; 

Trabalhos de projeto; 

Trabalhos de grupo; 
Relacionamento 

interpessoal 

Colabora, coopera e interajuda. 

Valoriza a diversidade de perspectivas.  

Revela empatia, tolerância e resiliência. 
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DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS                                                                                                                                                                      3.º CICLO  

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

Conhecimento/Compreensão 

65% 

 

• Utiliza conhecimento científico para explicar fenómenos e 

acontecimentos naturais ou do quotidiano 

• Formula hipóteses explicativas e faz previsões para fenómenos e 

acontecimentos recorrendo a várias fontes de conhecimento científico 

• Constrói / Interpreta gráficos. 

• Conhece e compreende os conceitos científicos   

• Associa conceitos 

• Pensa, observa, analisa e argumenta  

• Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e escrito); 

Tarefas de aula/casa; 

Trabalhos de grupo ou individual 

(pesquisa / investigação / projeto); 

Relatórios; 

Trabalho experimental: 

questionários/relatórios 

Inquérito / tratamento de dados 

Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

Comunicação  

 

Uso da linguagem científica 

 
10% 

• Expressa-se com pertinência, rigor e objetividade 

Debates / Palestras; 

Apresentações orais; 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e escrito). 

 

Comunicação de ideias e 

processos 

•  Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão oral 

e escrita 

•  Colabora em diferentes contextos comunicativos 

Colaboração  

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia  

25% 

• Empenha-se no cumprimento das suas responsabilidades e deveres. 

• Trabalha para desenvolver e melhorar a sua autonomia. 

Observação direta; 

Registos no INOVAR; 

Trabalho de pesquisa / 

investigação / projeto; 

Debates / palestras; 

Tarefas de aula / casa 

Relacionamento 

interpessoal 

• Colabora, coopera e interajuda. 

• Valoriza e respeita a diversidade de opiniões. 

• Revela empatia e tolerância.  
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 DISCIPLINA: EDUCAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                                             3.º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 
% 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  
 

20% 

• Aprende os saberes da comunicação visual e compreende 
a simbologia das linguagens artísticas.  

• Identifica e analisa com vocabulário específico diferentes 
manifestações culturais/narrativas visuais.  

Relatórios (Memórias Descritivas) 
Observação direta e lista de verificação 
Mapa de conceitos 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO  
 

40% 

• Conjuga a sua experiência pessoal, a reflexão e os 
conhecimentos adquiridos em experimentações plásticas 
criando um sistema próprio de trabalho.  

• Reinventa soluções para a criação de novas imagens 
relacionando, com intencionalidade e expressividade, 
conceitos materiais, meios e técnicas.  

Trabalho de Projeto 
Portfólios 
Tarefa de expressão artística 
Fichas de avaliação e de trabalho 
Questionários 
Questão de aula 

Comunicação  
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  
 

10% 

• Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no 
contacto com diferentes universos culturais/visuais.  

 

Observação direta e lista de verificação 
Trabalhos de investigação 
Exposição Oral 
Debate 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL  

 
15% 

 

• Empenhado e participativo.  

• Colabora em equipa.  

• Respeita a diferença/o outro.  
Observação direta e lista de verificação 
 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E AUTONOMIA  

15% • Responsável/autónomo. 
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      DISCIPLINA: ESPANHOL                                                                                                                                                                                      3.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

- Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma pausada 

e clara. 

- Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e compreender o 

sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em presença e em suportes 

físicos ou digitais diversos), relacionados com o funcionamento da aula, o meio 

envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam 

articulados de forma muito clara e pausada. 

50% 

Compreensão Oral 

Testes de Avaliação 

Questões Aula 

Produção de textos 

escritos 

Trabalhos Escritos 

(Individuais ou em 

grupo) 

 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara. 

- Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação relevante de 

mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes diversos) que descrevam 

e/ou narrem experiências e interesses pessoais, situações do quotidiano e temas da 

atualidade, sempre que sejam constituídos por frases simples e vocabulário muito 

frequente. 

-  Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a dia, tais 

como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc. 

- Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim como 

orientações e instruções bem estruturadas. 

Compreensão Escrita 

- Compreender formas de organização do léxico e conhecer 

as estruturas da língua. 

- Aplicar léxico e estruturas gramaticais diversificados de acordo com o nível de 

escolaridade. 

Funcionamento da 
Língua 

- Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os dados 

requeridos. 

- Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais). 

Interação/Produção 
Escrita 

- Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não-

verbais dos jovens hispano falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências. 

Competência 
intercultural 
 

- Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem 

da língua. 

Competência 
estratégica 
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Comunicação 

- Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se no discurso 

do interlocutor, nas quais: 

- estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 

- pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 

lugares, serviços, factos e projetos); 

- pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de expressões e de 

frases simples que mobilizam estruturas gramaticais muito elementares. 

20% 

Interação/ Produção Oral 

Apresentação oral 

Interação entre pares 

Diálogos 

Entrevistas 

Debates 

 

- Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não-verbais 

dos jovens hispano falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências. 

- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à sociedade 

espanhola e hispano-americana através de produtos e experiências verbais e não-verbais 

(documentos textuais e audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, 

esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.). 

Competência intercultural 
        

- Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da 

língua. 

- Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da aula, 

nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e para colaborar com os colegas na 

realização de tarefas e na resolução de problemas. 

- Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua 

experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais para 

fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, recorrendo, quando necessário, 

a idiomas conhecidos, gestos, mímica e desenhos. 

Competência estratégica 
 

Colaboração 

- Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho e participar com respeito pelos pares 

e pelo professor. 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 

Observação Direta 

 

Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto  

- Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, 

revelando capacidade para se colocar na posição do outro. 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando 

tarefas e responsabilidades. 

- Contribuir para projetos de grupo interdisciplinares utilizando a literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em contexto. 

Trabalho e colaboração 
em pares e pequenos 
grupos 

- Avaliar o seu próprio trabalho, identificando progressos e lacunas e dificuldades a superar.  

- Ser perseverante perante as dificuldades. 

- Desenvolver ideias e soluções de forma criativa e inovadora. 

- Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma 

ideia. 

-Seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre 

os temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 

Autonomia/ Pensamento 
critico 



41 
 

 

DISCIPLINA:  EXPRESSÃO DRAMÁTICA                                                                                                                                                     3.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos e 
capacidades  

• Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações com outras 

artes e áreas de conhecimento. 

• Identificar, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, 

problemas e soluções da ação dramática. 

• Reconhecer diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o corpo 

(postura, gestos, expressões faciais). 

• Refletir criticamente sobre os processos criativos e as especificidades da linguagem 

teatral. 
 

40% 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  

Registos de observação 

Listas de verificação 

Grelhas de registo de 

desempenho das 

atividades experimentais 

Trabalho de improvisação 

Trabalho de pesquisa 

Trabalhos individuais/ a 

pares/ de grupo 

Produção de textos 

Trabalho interdisciplinar 

Debates e outros tipos de 

intervenção oral 

Grelhas de auto e 

heteroavaliação 

 

• Transformar o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e tecnológicos, 

produtores de signos (formas, imagens, luz, som). 

• Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 

• Produzir, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas, através de 

processos espontâneos e/ou preparados. 

• Explorar e transformar textos, construindo situações cénicas. 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

Comunicação  

• Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação. 

• Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre acontecimentos da vida real e 

as situações dramáticas desenvolvidas em aula. 

• Produzir, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas, através de 

processos espontâneos e/ou preparados. 

• Explorar e adequar as possibilidades motoras e expressivas da voz (articulação, dicção, 

projeção, etc.) e do corpo a diferentes contextos e situações de comunicação. 

• Desenvolver capacidades expressivas através da linguagem verbal e não verbal. 

30% 
INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Colaboração  

• Trabalhar em pares ou em grupo, com empatia e resiliência. 

• Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa. 

• Desenvolver ideias e soluções de forma criativa e inovadora. 

• Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

30% 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 

AUTONOMIA/ 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                        3.º CICLO 

CRITÉRIOS 

TRANSVERSAIS AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

NÍVEIS DE 

DESEMPENHO 

/PONDERAÇÃO 

% 

DOMÍNIOS/ COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades 

Níveis de desempenho 

(Introdutório, Elementar ou 

Avançado) em cada matéria.  

Esta área está dividida em 

Subáreas de avaliação 

obrigatórias. 

De acordo com 

o quadro 1 

Área das Atividades Físicas 

- Subárea Jogos Desportivos Coletivos 

- Subárea Ginástica 

- Subárea Atletismo 

- Subárea Patinagem 

- Subárea Atividades Rítmicas Desportivas  

- Subárea Desportos de Raquete 

- OUTRAS 

     - Desportos de Combate 

     - Desportos Náuticos 

     - Atividades de Exploração da Natureza 

Observação e registo do nível de 

consecução de requisitos motores em 

exercícios critério; 

Observação e registo da aplicação 

em situações reduzidas, 

condicionadas ou formais de 

abordagem das matérias; 

Portefólio digital (nomeadamente com 

recurso a vídeos demonstrativos do 

nível de desempenho); 

Listas de verificação; 

Bateria de testes FITescola 

Questionamento Oral; 

Apresentações Orais; 

Debates; 

Atividades com recurso a plataformas 

de aprendizagem de EF; 

Testes; 

Quizz digitais (com recurso a Kahoot, 

Socrative, Google forms, Mentimeter, 

etc); 

Processos de auto e heteroavaliação 

 

Nível de Aptidão Física (Fora da 

Zona Saudável, Dentro da Zona 

Saudável ou Perfil Atlético) 

avaliado através da bateria de 

testes FITescolas. 

Área da Aptidão Física 

- Resistência 

- Força 

- Velocidade 

- Flexibilidade 

- Destreza Geral 

Aquisição/ Interpretação/ 

Compreensão/ Aplicação de 

conhecimentos 

Manifestação de pensamento 

crítico e criativo 

Seleção e organização da 

informação 

Área dos Conhecimentos 

7.º ANO 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do 

exercício físico para a saúde. 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e 

ao longo dos tempos, nomeadamente os jogos olímpicos e 

paralímpicos. 

8.º ANO 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados 

a um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras. 

Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos, 

compreendendo a sua importância para a construção de uma 

sociedade moderna e inclusiva. 
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9.º ANO 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados 

a um estilo de vida saudável; 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade 

física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando 

fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 

desportos e das atividades físicas. 

Comunicação 

Utilização da terminologia 

específica da disciplina, 

expressando-se quer do ponto de 

vista motor, quer através de 

linguagem corporal, verbal ou 

escrita. 

De acordo com 

o quadro 1 

Comunicação verbal 

Observação direta Comunicação não verbal, nomeadamente através de linguagem 

corporal específica de cada matéria 

Uso da terminologia específica 

Colaboração 

Participação na aula; 

Relacionamento interpares; 

Interação /empatia. 

De acordo com 

o quadro 1 

Relacionamento interpessoal 
Observação direta; 

Registos de assiduidade, 

pontualidade e da posse do material 

obrigatório; 

Registos dos diversos parâmetros 

descritos nos indicadores; 

Avaliação dos pares dirigido à tarefa;  

Autoavaliação e heteroavaliação. 

 

Cooperação com os seus pares 

em tarefas de aprendizagem; 

Cooperação com o professor em 

tarefas de organização da aula. 

Cooperação 

Compromissos de assiduidade e 

ser portador de material específico 

obrigatório para realizar as aulas; 

Iniciativa; 

Empenho e superação. 

Desenvolvimento  

Pessoal e Autonomia 
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QUADRO 1 – INDICADORES DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO EM TODOS OS CRITÉRIOS E ÁREAS (DIFERENCIAÇÃO NA ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS ENTRE 

7º, 8º E 9º ANO) 

 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Crit. Trans. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

ÁREA Atividades Físicas 

7.º ANO 

Apresenta nível introdução 
em 5 matérias + 1 nível 
elementar das seguintes 
subáreas 
 - 2 JDC + 1 GIN + Dança + 1 
outra subárea diferente + 1 
outra de uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 6 
matérias - - 2 JDC + 1 GIN + Dança 
+ 1 outra subárea diferente + 1 
outra de uma subárea qualquer 
 
  

Apresenta nível introdução em 5 
matérias de Subáreas diferentes  
 - 2 JDC + 1 GIN + Dança + 1 outra 
subárea diferente + 1 outra de uma 
subárea qualquer 
 

Apresenta nível introdução 
em apenas 3 matérias de 
qualquer subárea  
  

Não apresenta nível introdução 
em pelo menos 3 matérias de 
qualquer subárea  
  

8.º ANO 

Apresenta nível introdução 
em 4 matérias + nível 
elementar em 2 matérias - 2 
JDC + 1 GIN + Dança + 1 outra 
subárea diferente + 1 outra de 
uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 5 
matérias + nível elementar em 1 
matérias - 2 JDC + 1 GIN + Dança 
+ 1 outra subárea diferente + 1 
outra de uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 6 
matérias - 2 JDC + 1 GIN + Dança + 
1 outra subárea diferente + 1 outra de 
uma subárea qualquer. 

Apresenta nível introdução 
em apenas 4 matérias de 
qualquer subárea 

Não apresenta nível introdução 
em pelo menos 4 matérias de 
qualquer subárea. 

9.º ANO 

Apresenta nível introdução 
em 3 matérias + nível 
elementar em 3 matérias - 2 
JDC + 1 GIN + Dança + 1 outra 
subárea diferente + 1 outra de 
uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 4 
matérias + nível elementar em 2 
matérias - 2 JDC + 1 GIN + Dança 
+ 1 outra subárea diferente + 1 
outra de uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 5 
matérias + nível elementar em 1 
matéria - 2 JDC + 1 GIN + Dança + 1 
outra subárea diferente + 1 outra de 
uma subárea qualquer. 

Apresenta nível introdução 
em 5 matérias de qualquer 
subárea 

Não apresenta nível introdução 
em pelo menos 5 matérias de 
qualquer subárea. 

ÁREA Aptidão Física 

7.º, 8.º e 9.º 

ANOS 

Dentro da Zona Atlética de 
Aptidão Física em pelo menos 
1 dos testes selecionados (1 de 
Aptidão Aeróbia ou um dos dois 
dos restantes). 

Dentro da Zona Saudável de 
Aptidão Física em 3 testes 
selecionados (1 de Aptidão Aeróbia 
e dois dos restantes). 

Dentro da Zona Saudável de 
Aptidão Física em 3 testes 
selecionados (1 de Aptidão Aeróbia e 
dois dos restantes). 

Fora da Zona Saudável de 
Aptidão Física – não cumpre 
com o critério de sucesso do 
nível 3; evolui desde a 
avaliação anterior.  

Fora da Zona Saudável de 
Aptidão Física – não cumpre 
com o critério de sucesso do nível 
3; não evolui desde a avaliação 
anterior.  

ÁREA Conhecimentos 

7.º, 8.º e 9.º 

ANOS 

Revela conhecimento 
Suficiente do(s) 
tema(s)/conteúdo(s) em estudo. 

Revela conhecimento Suficiente 
do(s) tema(s)/conteúdo(s) em 
estudo. 

Revela conhecimento (pouco) 
Suficiente do(s) tema(s)/conteúdo(s) 
em estudo 

Revela conhecimento 
Insuficiente do(s) 
tema(s)/conteúdo(s) em 
estudo. 

Revela conhecimento Muito 
Insuficiente do(s) 
tema(s)/conteúdo(s) em estudo 
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Crit. 

Trans. 
COMUNICAÇÃO 

7.º, 8.º e 9.º 

ANOS 

● Utiliza corretamente a 
terminologia própria da disciplina 
● Comunica com elevada eficácia e 
eficiência, quer verbalmente ou 
com a linguagem corporal própria 
de cada matéria, expressando-se 
com clareza, objetividade, fluência, 
correção e rigor, visível pela fácil 
compreensão dos pares e fluidez 
das tarefas.  

● Utiliza quase sempre a 
terminologia própria da disciplina, 
com ocasionais incorreções. 
● Comunica com elevada 
eficácia, quer verbalmente ou 
com a linguagem corporal própria 
de cada matéria, expressando-se 
com clareza, fluência, visível pela 
compreensão dos pares e fluidez 
das tarefas. 

● Frequentemente utiliza a 
terminologia própria da disciplina, 
com algumas incorreções. 
● Comunica com razoável eficácia, 
maioritariamente verbalmente, 
utilizando apenas ocasionalmente a 
linguagem corporal própria de cada 
matéria, expressando-se com 
algumas dificuldades, nem sempre 
sendo compreendido pelos seus 
pares. 

● Ocasionalmente utiliza a 
terminologia própria da 
disciplina, com incorreções. 
● Comunica com pouca 
eficácia, maioritariamente 
verbalmente, utilizando muito 
raramente a linguagem corporal 
própria de cada matéria, 
expressando-se com dificuldade, 
sendo poucas vezes 
compreendido pelos seus pares. 

● Não conhece a terminologia 
própria da disciplina. 
● Comunica com muita 
dificuldade, quer verbalmente 
quer com a linguagem corporal 
própria da disciplina, não se 
fazendo entender na mensagem 
que pretende transmitir. 

Crit. 

Trans. 
COLABORAÇÃO 

7.º, 8.º e 

9.º ANOS 

● Participa ativamente em todas 
as situações e procura o êxito 
pessoal e do grupo; 

● Relaciona-se com cordialidade, 
respeito; 

●  Interage com tolerância, negoceia 
e aceita diferentes pontos de vista 
e mostra uma boa capacidade de 
liderança, sendo empático e 
resiliente e contribuindo para um 
bom clima de trabalho. 

● Participa em todas as 
situações e procura o êxito 
pessoal e, frequentemente, do 
grupo;  

● Relaciona-se com cordialidade 
e respeito;  

● Interage com tolerância, 
negoceia e aceita diferentes 
pontos de vista, sendo empático 
e resiliente e contribuindo para 
um bom clima de trabalho. 

● Participa na maioria das tarefas 
da aula e procura o êxito 
pessoal; 

● Relaciona-se com respeito; 
● Interage com tolerância, mas tem 

dificuldade em negociar ou aceitar 
diferentes pontos de vista, sendo 
pouco empático e resiliente. 

 

● Ocasionalmente esquiva-se à 
participação nas tarefas da 
aula;  

● Relaciona-se ocasionalmente 
de forma conflituosa e mostra 
dificuldade em trabalhar em 
grupo; 

● É pouco tolerante e tem 
dificuldade em negociar 
diferentes pontos de vista e 
não contribui para um bom 
clima de trabalho. 

● Recusa-se a participar em 
muitas tarefas da aula 
isoladamente ou em grupo;  

● Relaciona-se frequentemente 
de forma conflituosa;  

● Coopera voluntariamente nas 
situações de aprendizagem e de 
organização. 

● Coopera nas situações de 
aprendizagem e de organização, 
sempre que solicitado e 
ocasionalmente de forma 
voluntária. 

● Coopera nas situações de 
aprendizagem e de organização 
sempre que solicitado. 

 

● Coopera nas situações de 
aprendizagem e de 
organização apenas quando é 
solicitado. 

● Nem sempre coopera nas 
situações de aprendizagem e 
de organização mesmo quando 
é solicitado. 

● Apresenta iniciativas e 
propostas pessoais de 
desenvolvimento da atividade 
individual e do grupo;  

● É assíduo, pontual e faz-se 
acompanhar do material 
necessário à realização das 
atividades; 

● Empenha-se nas tarefas e 
procura superar as suas 
dificuldades e competências. 

● Assume compromissos; 
● É assíduo, pontual e faz-se 

acompanhar do material 
necessário à realização das 
atividades; 

● Empenha-se nas tarefas 
propostas e procura superar as 
suas dificuldades. 

● Empenha-se nas tarefas 
propostas. 

● Ocasionalmente não realiza as 
aulas por apresentar falta de 
assiduidade, falta de pontualidade 
significativa ou não se fazer 
acompanhar do material 
necessário à realização das 
atividades; 

● Frequentemente não realiza 
as aulas por apresentar falta 
de assiduidade, falta de 
pontualidade significativa ou 
não se fazer acompanhar do 
material necessário à 
realização das atividades; 

● Muito frequentemente não 
realiza as aulas por apresentar 
falta de assiduidade, falta de 
pontualidade significativa ou 
não se fazer acompanhar do 
material necessário à 
realização das atividades; 
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DISCIPLINA: FÍSICO-QUÍMICA                                                                                                    3.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Conhecimento/Compreensão 

65 

• Aplica na resolução de problemas conceitos físicos e químicos e leis 

universais, enquadrando as descobertas científicas no contexto histórico e 

social, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios 

demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 

• Usa modelos para explicar um determinado sistema, para estudar os efeitos 

das variáveis e para fazer previsões acerca do comportamento do sistema 

em estudo. 

• Constrói / Interpreta gráficos. 

• Conhece procedimentos, técnicas e conceitos   

• Associa conceitos 

• Estabelece estratégias adequadas para investigar e responder às questões 

iniciais. 

• Resolve exercícios e problemas contextualizando os conteúdos. 

Provas escritas; 

Questões de aula; 

Tarefas de aula/casa; 

Trabalhos de 

pesquisa/investigação; 

Trabalho experimental 

(grelha de observação direta 

da execução, 

questionários/relatórios) 

Fichas de aplicação de 

conhecimentos; 

Grelhas de observação 

direta. 

 

Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

Comunicação 

Uso da linguagem científica 

10 

• Elabora relatórios das atividades laboratoriais realizadas 

• Pesquisa, seleciona e organiza informação sobre matérias escolares e temas 

do interesse do aluno. 

• Recorre à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais. 

• Analisa criticamente as conclusões a que chegam, reformulando, se 

necessário, as estratégias adotadas. 

• Exprime com rigor, de forma clara e concisa. 

• Utiliza linguagem científica adequada. 

Comunicação de ideias e 
processos 

Colaboração 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

25 

• Trabalha em equipa e colabora em pequeno e grande grupo. 

• Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

• Empenha-se no cumprimento das tarefas e é autónomo. 

• Adequa comportamentos em contexto de cooperação, partilha e colaboração. 

Grelhas de observação 

direta; 

Registos no INOVAR; 

Trabalho experimental / 

pesquisa / investigação; 

Tarefas de aula / casa. 

Relacionamento interpessoal 
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DISCIPLINA: FRANCÊS                                                                                                       3.º CICLO 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 

DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

O aluno deve ser capaz de 

- Identificar palavras e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos 

orais e escritos simples e curtos relativos à identificação e caracterização pessoal, 

relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais. 

- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em 

documentos curtos sobre o meio envolvente e situações variadas. 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

LEITURA  

(competência oral e 

escrita) 
Fichas de trabalho  

Questões de aula  

Testes   

Produção de textos 

escritos:  

- textos expositivos 

- textos de opinião  

Trabalho de 

pesquisa/investigação  

Trabalho de projeto 

(disciplinar/interdisciplinar) 

 

- Escrever situações do quotidiano, experiências pessoais e o meio envolvente, 

respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens: 

▪ apresentar-se, apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, 

projetos, serviços, lugares e factos; 

▪ pedir e dar informações; 

▪ descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, 

passados ou futuros. 

ESCRITA 

(produção escrita) 

- Revelar um conhecimento explícito sistematizado sobre aspetos essenciais dos 

diversos planos da língua francesa: fonológico, morfológico e sintático, semântico e 

textual-discursivo. 

GRAMÁTICA 

- Estabelecer relações entre a cultura portuguesa e a cultura francesa, enriquecendo 

a sua visão do mundo e a interpretação das diferenças e das semelhanças. 

COMPETÊNCIA 

INTERCULTURAL 

- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em 

suporte papel, digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na 

aula. 

- Reconhecer a importância de estratégias no processo de aprendizagem da língua 

francesa e identificar as mais frequentes e eficazes para realizar tarefas 

individualmente ou em grupo. 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 
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Comunicação  

- Interagir, sobre situações do quotidiano, experiências pessoais e o meio envolvente, em 

conversas curtas e bem estruturadas:  

▪ apresentar-se, apresentar e descrever outras pessoas; 

▪ trocar ideias e informações;  

▪ descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 

presentes, passados ou futuros;  

▪ exprimir opiniões, gostos e preferências. 

20% 

ORALIDADE 

 

(produção oral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interação oral entre pares 

Exposição oral 

 

 

- Estabelecer relações entre a cultura portuguesa e a cultura francesa, enriquecendo a sua 

visão do mundo e a interpretação das diferenças e das semelhanças. 

COMPETÊNCIA 

INTERCULTURAL  

- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte 

papel, digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 

- Reconhecer a importância de estratégias no processo de aprendizagem da língua francesa 

e identificar as mais frequentes e eficazes para realizar tarefas individualmente ou em grupo. 

COMPETÊNCIA 

ESTRATÉGICA 

Colaboração  

-  Trabalhar em pares ou em grupo, com empatia e resiliência. 

- Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/liderança. 

- Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de trabalho. 

- Cumprir as orientações estabelecidas. 

30% 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Observação direta e lista  

  de verificação 

Trabalho de 

pesquisa/investigação  

Trabalho de projeto 

Grelhas de auto e 

heteroavaliação 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                                                       3.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Conhece e compreende factos, procedimentos, técnicas e conceitos. 

• Mobiliza conhecimentos para relacionar conteúdos, fundamentar ideias e 

construir argumentos e raciocínios. 

• Analisa e interpreta documentos de interesse geográfico (mapas, gráficos, 

estatísticas, imagens…), demonstrando domínio das técnicas de expressão 

gráfica e cartográfica.  

• Pesquisa, seleciona, organiza e trata a informação. 

• Formula hipóteses de interpretação de factos/fenómenos, colocando 

questões geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para 

quê). 

• Define e executa estratégias adequadas para dar resposta às questões 

iniciais, reformulando-as quando necessário. 

• Manifesta pensamento crítico/reflexivo adequado à sua faixa etária e 

desenvolvimento. 

• Utiliza as TIC e as Tecnologias de Informação Geográfica.   

 70% 

Localizar e 
compreender (os 
lugares e as regiões)  

Problematizar e 
debater (as inter-
relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos) 

Testes de avaliação. 

Minitestes/Questões de aula. 

Tarefas de aula/Fichas de trabalho. 

Questionários    digitais: Google 
Forms, Quizzes; kahoot. 

Trabalhos de projeto/pesquisa: 
individuais, pares ou 

em grupo. 

Guiões/relatórios de visitas de 
estudo.  

Portefólio 

Rubricas 

Comunicação  

• Demonstra compreensão do que ouve e/ou lê e vê, através de reações ou 

respostas adequadas à situação, que podem ser verbais, orais ou escritas. 

• Utiliza a linguagem escrita, verbal e/ou icónica, recorrendo a vocabulário e 

linguagem próprios da disciplina. 

• Revela capacidade de argumentação defendendo os seus pontos de 

vista/ideias. 

• Utiliza documentos de interesse geográfico, assim como meios digitais, 

para comunicar. 

• Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as 

metodologias de estudo do Território para comunicar e intervir em problemas 

reais.  

• Desenvolve ideias e projetos criativos, recorrendo à imaginação e valor 

estético. 

10% Comunicar e participar 

Questionamento oral/ Intervenções 
orais 

Questões escritas (itens de 
construção) 

Trabalhos de projeto/ pesquisa: 
individuais, pares ou em grupo. 

Apresentações orais de trabalhos 

Debates. 

Rubricas 

Observação direta 

Colaboração  

• Trabalha em grupo, demonstrando empatia e resiliência.  

• Interage com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/ liderança. 

• Respeita os pares e professores e contribui para um bom clima de trabalho. 

• Cumpre as orientações estabelecidas. 

• Demonstra vontade de aprender, curiosidade e autonomia. 

20% 

Trabalhar em grupo e 
interagir. 

Empenhar-se na 
aprendizagem.  

Cumprir orientações. 

Observação direta de atitudes 

Listas de verificação 

Rubricas 
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DISCIPLINA: HISTÓRIA                                                                                                                                                                                              3.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

Compreensão 
temporal 

40% 

. Utilizar diferentes convenções de datação (ano, século, milénio, a.C., d.C. Pré-história, 
História…). e de representações temporais (friso, tabela, quadro cronológico). 

. Identificar diferentes ritmos de evolução (longa, média e curta duração; evolução e 
rutura). 

. Situar no tempo acontecimentos, personagens, momentos de rutura e de continuidade. 

Fichas de avaliação; 

Fichas de trabalho; 

Questões de aula (oral/escrito); 

Debates; 

Quizz / jogos digitais para 

avaliação 

Registos no Google Classroom 

ou em outra plataforma utilizada 

em E@D. 

Compreensão 
espacial 

. Utilizar diferentes formas de representação espacial (globo, mapa, planisfério, roteiro) e 
executa localização relativa dos espaços. 

. Situar no espaço factos, personagens, momentos de rutura. 

. Compreender diferentes perspetivas da ocupação humana dos espaços. 

Contextualização 

. Estabelecer relações entre passado/presente. 

. Compreender motivações e efeitos dos factos históricos e da ação dos indivíduos. 

. Distinguir aspetos de ordem demográfica, económica, social política e cultural. 

Comunicação  

Tratamento de 
informação 

35% 

. Interpretar leituras historiográficas problematizando aspetos divergentes. 

. Organizar e sistematizar informação em registos diversos. 

. Mobilizar informação pertinente aos temas abordados 
Guiões de exploração de 
documentos; 

Trabalhos de pesquisa 
individuais ou em grupo; 

Intervenções orais; 

Tarefas de aula; 

Cronologias. 

Utilização de 
fontes 

. Distinguir fontes de informação histórica diversa. 

. Pesquisar, interpretar e comparar fontes históricas diversas. 

. Fundamentar nas fontes históricas decisões e hipóteses explicativas da realidade. 

Comunicação em 
história 

. Comunicar de forma cientificamente adequada, conhecimentos e opiniões. 

. Exprimir-se com correção linguística em suportes diversos. 

. Dominar o vocabulário específico da disciplina. 

Colaboração 

Empenho 

25% 

Ser assíduo, pontual, cumprir as regras estabelecidas e as tarefas propostas 
Registos no INOVAR;  

Registo de observação direta; 

Trabalho de grupo; 

Trabalho autónomo. 

Relacionamento 
interpessoal 

Trabalhar em grupo, coopera com a equipa, debate ideias e métodos/estratégias. 

Cidadania 
Intervir autonomamente, reconhecer e aceitar a diferença e desenvolver espírito de 
tolerância e respeito pelo outro  
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DISCIPLINA: INGLÊS                                                                                                                                                                                3.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

-Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor, bem como mensagens e informações 
diversas. 
- Identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a sequência do discurso 
assim como informações específicas sobre temas atuais ou de interesse cultural. 
 -Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara. 

50% 

Compreensão 
Oral Testes de 

Avaliação 

Questões Aula 

Produção de textos 

escritos 

Trabalhos Escritos 

(Individuais ou em 

grupo) 

 

-Ler e compreender textos de natureza diversa, escritos em linguagem clara e corrente. 
-Identificar informação essencial em textos sobre temas culturais e sociais. 

 -Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa. 

Compreensão 
Escrita 

- Compreender formas de organização do léxico e estruturas gramaticais. 
-Aplicar léxico e estruturas gramaticais diversificados de acordo com o nível de escolaridade. 

Funcionamento 
da Língua 

- Escrever textos em suportes diversos, respeitando as convenções textuais, utilizando 
vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias com conetores básicos de 
coordenação e subordinação em contextos diversos. 
- Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando formulários, mensagens e 
textos. 

Interação/Produç
ão Escrita 

- Conhecer universos culturais diversificados; identificando e 
comentando alguns fatores que dificultam a comunicação intercultural. 

Competência 
intercultural 

 

-Ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e correção, 
sobre assuntos conhecidos. 

Competência 
estratégica 

 

Comunicação 

-Utilizar frases simples para falar de assuntos do seu quotidiano. 
- Fazer apresentações sobre temas do seu interesse.  
-Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal.  
-Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor 

- Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando questionado 
diretamente. 

30% 

Interação/ 
Produção Oral 

Apresentação oral 

Interação entre 

pares 

Diálogos 

Entrevistas 

Debates 

 

- Conhecer universos culturais diversificados; identificando e 
comentando alguns fatores que dificultam a comunicação intercultural. 
-Falar sobre temas da atualidade/ atividades do seu meio cultural por oposição a outras culturas, 
incluindo a anglo-saxónica. 

Competência 
intercultural 

-Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros elementos da comunidade educativa 
com os recursos verbais e não verbais necessários, com confiança e criatividade. 
-Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada. 
 -Ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos. 

Competência 
estratégica 
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Colaboração 

-Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho e participar com respeito pelos pares e pelo 
professor. 

20% 

Relacionamento 
Interpessoal 

Observação Direta 

 

Trabalhos de 
pesquisa/ 
investigação 
/projeto  

-Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro. 
-Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas 
e responsabilidades. 
-Contribuir para projetos de grupo interdisciplinares utilizando a literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto. 

Trabalho e 
colaboração em 
pares e pequenos 
grupos 

-Avaliar o seu próprio trabalho, identificando progressos e lacunas e dificuldades a superar.  
- Ser perseverante perante as dificuldades. 
-Desenvolver ideias e soluções de forma criativa e inovadora. 
- Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia. 
-Seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 

Autonomia/ 
Pensamento 
critico 
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                                                                                                                                                3.º CICLO  

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Factos e 
procedimentos 
matemáticos, 
resolução de 
problemas, raciocínio 
matemático, 
pensamento 
computacional, 
conexões 
matemáticas 

60% 

• Compreender os conteúdos dos temas específicos: números, álgebra, dados e 

probabilidades, geometria e medida (Ver Novas AE), no sentido de os conhecer e saber 

aplicá-los na resolução de exercícios e problemas.  

• Ler e interpretar ideias e processos matemáticos expressos por representações diversas.  

• Utilizar representações múltiplas para demonstrar compreensão, raciocinar e exprimir ideias e 

processos matemáticos. 

• Reconhecer e aplicar as diferentes etapas do processo de resolução de problemas, 

nomeadamente recorrendo à tecnologia. 

• Formular e testar conjeturas/generalizações, nomeadamente recorrendo à tecnologia.  

• Classificar objetos atendendo às suas características.  

• Justificar a veracidade ou falsidade de uma conjetura/generalização, usando 

progressivamente linguagem simbólica. 

• Procurar corrigir os erros, testar e otimizar resoluções. 

• Reconhecer e utilizar conexões entre ideias matemáticas de diferentes temas.  

• Aplicar ideias matemáticas na resolução de problemas de contextos diversos. 

• Interpretar e construir modelos matemáticos adequados a situações do mundo real. 

• Estabelecer conexões e conversões entre diferentes representações relativas às mesmas 

ideias/processos matemáticos, nomeadamente recorrendo à tecnologia. 

Testes  

Minitestes  

Questões-Aula 

Trabalhos de projeto e/ou 
de investigação e/ou de 
pesquisa 

Portefólio 

Comunicação 

Utilização da 
linguagem simbólica 
e expressões 
matemáticas2 

5% • Utilizar corretamente a linguagem simbólica e expressões matemáticas.  

Testes 
Minitestes 
Questões-Aula 
Portefólio 
Trabalhos de projeto e/ou 
de investigação e/ou de 
pesquisa 
Observação direta 

Comunicação de 
ideias e de processos 

10% 

• Explicar a forma de pensar acerca de ideias e processos matemáticos, oralmente e por 

escrito. 

• Ouvir, questionar e discutir as ideias de outros, de forma fundamentada, e contrapor com 

argumentos que estimulam o debate. 

 

 
2Procedimentos classificatórios a utilizar nos instrumentos de avaliação sumativa que recorram à técnica de testagem 

Classificação 100  %

Onde  representa o número total de itens de construção e    representa o número de itens de construção, sem classificação nula e sem utilização incorreta de simbologia

S

N

N S  ou de expressões matemáticas do ponto de vista formal
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Colaboração 

Trabalho em grupo, 
ambiente de trabalho 
e 
cumprimento de 
orientações 

25% 

• Trabalhar em equipa, ser empático e resiliente. 

• Interagir com tolerância, negociando e aceitando diferentes pontos de vista. 

• Mostrar capacidade de liderança. 

• Demonstrar iniciativa e curiosidade.  

• Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

•  Adotar uma atitude crítica, construtiva. 

•  Demonstrar vontade de aprender. 

Portefólio 
Trabalhos de projeto e/ou 
de investigação e/ou de 
pesquisa 
Observação direta e/ou 
listas de verificação 
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DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                                                                                                                                            3.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  
 

• Ler autonomamente, em suportes variados, textos de diferentes géneros e graus de 
complexidade.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do 
texto. 

• Ler e interpretar textos literários, portugueses e estrangeiros, em função do seu modo 
literário, com base na análise da representação dos temas, das experiências e dos 
valores. 

• Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas 
pelos textos lidos. 

60% 

LEITURA 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

Trabalho de projeto 

(disciplinar/interdisciplinar) 

Projeto de leitura  

Questões de aula  

 Textos escritos  

Testes  

Fichas de trabalho  

Trabalho de pesquisa / 
investigação  

 

• Planificar e redigir textos coesos e coerentes em que se confrontam ideias e pontos de 
vista.  

• Escrever com correção linguística e adequação comunicativa, textos de diferentes 
géneros e finalidades. 

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada 
de acordo com normas específicas. 

ESCRITA 

• Revelar um progressivo conhecimento explícito e sistematizado sobre aspetos básicos 
dos diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, 
semântico e textual-discursivo) da língua.  

GRAMÁTICA 

Comunicação  

• Compreender textos orais de diferentes géneros, relacionando as informações 
expressas com o contexto e com a intenção comunicativa. 

• Planificar e produzir intervenções orais, utilizando recursos verbais e não- verbais 
adequados às diversas situações de comunicação. 

20% 

ORALIDADE 

Projeto de leitura 

Exposição oral  • Planificar e redigir textos coesos e coerentes em que se confrontam ideias e pontos de 
vista. 

• Escrever com correção linguística e adequação comunicativa, textos de diferentes 
géneros e finalidades. 

ESCRITA 

Colaboração  

• Trabalhar em pares ou em grupo, com empatia e resiliência. 

• Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/liderança. 

• Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

20% 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 

AUTONOMIA/ 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Observação direta e lista 
de verificação 

Trabalho de projeto 

Trabalhos de pesquisa 
Grelhas de auto e 
heteroavaliação 
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM)                                                                                                    3.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 

AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

 

Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos descritores para os níveis 
de proficiência A1, A2 e B1, relativamente aos domínios da leitura, da 
gramática e da interação cultural. 

40% 

LEITURA 

GRAMÁTICA 

INTERAÇÃO CULTURAL 

Testes, fichas, questões de aula, 
quizzes 
Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas 

Comunicação  
Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos descritores para os níveis 
de proficiência A1, A2 e B1, relativamente aos domínios da oralidade e da 
escrita. 

40% 

ORALIDADE: 
compreensão 

produção  
interação 

 
 

ESCRITA 

Testes e fichas de compreensão do 
oral 
Produções orais e produção oral de 
rotina no dia a dia 
Dramatizações 
Produção de textos escritos de 
diferentes géneros  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas  

Colaboração 

• Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 

• Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de 
iniciativa/liderança. 

• Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de 
trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

20% 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA/ 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

Observação direta e lista de 
verificação 
Rubricas 
Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto 
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Quadro 1 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

A1 A2 B1  

• Compreender as principais ideias de textos 
escritos sobre assuntos do quotidiano 

• Compreender o sentido global, o conteúdo e a 
intencionalidade de textos de linguagem corrente;  

• Reconhecer a sequência temporal dos 
acontecimentos em textos narrativos 

• Compreender as linhas temáticas e o conteúdo global de 
textos de géneros diversificados, sendo capaz de 
compreender textos e fragmentos de textos literários de 
dimensão e vocabulário acessíveis 

LEITURA 

• Reconhecer e reproduzir estruturas 
linguísticas simples 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva 
autonomia, estruturas simples, cometendo ainda 
erros elementares de forma sistemática 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva autonomia, 
usando com razoável correção, estruturas linguísticas 
mais complexas, apesar das influências óbvias da língua 
materna 

GRAMÁTICA 

• Integrar no seu discurso elementos 
constitutivos da própria cultura, de diversas 
culturas em presença e da cultura da língua de 
escolarização;  

• Entender, de modo genérico, a perspetiva da 
sua cultura e da cultura portuguesa. 

• Estabelecer relações entre a cultura de língua 
materna e a da língua estrangeira, 
compreendendo as diferenças e semelhanças. 

• Reconhecer a importância das competências 
comunicativas nas competências interculturais 

• Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas;  

• Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 

• Apresentar questões, problemas ou conceitos sem 
recurso a suporte de imagem. 

INTERAÇÃO 
CULTURAL 

• Compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência quotidiana  

• Produzir enunciados breves sobre situações 
do quotidiano pessoal e escolar 

• Comunicar em situações quotidianas 

• Compreender os aspetos essenciais de uma 
sequência e de um diálogo e de enunciados 
simples sobre temas familiares 

• Produzir enunciados breves, com o objetivo de 
cumprir várias funções, sobre situações familiares. 

• Transmitir informação com progressiva fluência 
sobre assuntos de ordem geral ou de interesse 
pessoal 

• Compreender os aspetos essenciais de discursos ouvidos 
em linguagem padrão;  

• Produzir enunciados com diferentes funcionalidades, 
sobre assuntos diversos, apresentando pontos de vista e 
justificando 

• Recontar histórias a partir de um suporte oral ou escrito 

• Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas 

ORALIDADE 

• Produzir breves textos escritos sobre assuntos 
do quotidiano 

• Produzir textos sobre assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal, com progressiva correção 

• Produzir textos de diferentes géneros e com diferentes 
finalidades, usando um discurso simples e coerente.  

ESCRITA 
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DISCIPLINA:  TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO               3.º CICLO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

Conhecimento / 
compreensão 

70% 

Conhecer e adotar práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e 
navegação na Internet. 

Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto individual 
ou em grupo 

Apresentações orais 

 

Conhecer o impacto das tecnologias emergentes na sociedade. 

Compreender a necessidade de adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais e de respeitar os direitos de autor. 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

Investigar, recolher, selecionar e analisar informações utilizando uma diversidade de 
ferramentas digitais para obtenção de dados e informação de qualidade. 

Uso/Domínio de 
ferramentas digitais 

Domínio das funcionalidades das ferramentas e das plataformas digitais utilizadas.  

Comunicação 

Uso correto da 
terminologia 

15% 

Uso correto da terminologia informática associada a cada ferramenta digital. Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto individual 
ou em grupo 

Apresentações orais 

Observação direta 

Comunicação de ideias 
e processos 

Identificar, selecionar e utilizar diferentes meios e aplicações e/ou plataformas que 
permitam armazenar, partilhar e divulgar a informação, de modo colaborativo. 

Capacidade de ouvir o outro, gerar e registar ideias, apresentar e partilhar os 
produtos desenvolvidos, em pares ou em grupo, utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração. 

Colaboração  

Relacionamento 
interpessoal  

15% 

Colaboração, cooperação, partilha, responsabilidade, tolerância e empatia. 
Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto individual 
ou em grupo 

Apresentações orais 

Observação direta 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Autonomia, motivação para aprender, espírito de iniciativa, criatividade, inovação, 
espírito crítico e tomada de decisões. 
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5.2.6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO 
 

DISCIPLINA: APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B                                                                                                                        ENSINO SECUNDÁRIO (12.º ANO) 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Conhecimento/ compreensão 

70% 

• Compreensão dos conteúdos dos temas a tratar ao longo do ano letivo, no 
sentido de identificar, interpretar e saber aplicá-los na resolução de exercícios e 
problemas da área da informática.  

• Domínio técnico do software específico a utilizar. 
Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto 

Apresentações orais 

 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

• Investigação, pesquisa, seleção, organização de informação e identificação de 
problemas. 

• Apresentação de soluções para os problemas propostos/encontrados, 
mobilizando conhecimentos adquiridos ou novos conhecimentos. 

• Utilização de estratégias adequadas, criativas e inovadoras, na resolução de 
problemas, e mobilização dos recursos necessários para a concretização das 
tarefas propostas. 

Comunicação 

Domínio de linguagem 
científica 

10% 

 

• Capacidade de descrever e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões, 
com clareza e objetividade, utilizando vocabulário técnico-científico específico. 
 

• Capacidade de ouvir, questionar e discutir ideias, de forma fundamentada. 

Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalho de pesquisa e de 
projeto  

Apresentações orais 

Observação direta 

Comunicação de ideias e 
processos 

Colaboração 

Relacionamento interpessoal 

20% 

• Espírito de cooperação e de partilha, com tolerância, empatia e 
responsabilidade. Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalho de pesquisa e de 
projeto  

Apresentações orais 

Observação direta 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Autonomia, iniciativa e curiosidade.  

Cumprimento de orientações 
• Cumprimento das orientações estabelecidas. 

• Demonstração de vontade de aprender. 
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DISCIPLINA: BIOLOGIA                                                                                                                                                          ENSINO SECUNDÁRIO (12.º ANO) 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

Conhecimento/Compreensão 

70% 

 

• Utiliza conhecimento científico para explicar fenómenos e 

acontecimentos naturais ou do quotidiano 

• Formula hipóteses explicativas e faz previsões para fenómenos e 

acontecimentos recorrendo a várias fontes de conhecimento científico 

•Gere projetos e toma decisões para resolver problemas 

•Constrói produtos e conhecimento 

• Constrói / Interpreta gráficos. 

• Conhece e compreende os conceitos científicos   

• Relaciona conceitos 

• Pensa, observa, analisa e argumenta  

• Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e escrito); 

Tarefas de aula/casa; 

Trabalhos de grupo ou individual 

(pesquisa / investigação / projeto); 

Relatórios; 

Trabalho experimental: 

questionários/relatórios 

Inquérito / tratamento de dados. 

Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

Comunicação  

 

Uso da linguagem científica 
10% 

• Expressa-se com pertinência, rigor e objetividade Debates / Palestras; 

Apresentações orais; 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e escrito). 
Comunicação de ideias e 

processos 

•Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão oral e 

escrita 

•Colabora em diferentes contextos comunicativos 

Colaboração  

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia  

20% 

•Empenha-se no cumprimento das suas responsabilidades e deveres. 

•Trabalha para desenvolver e melhorar a sua autonomia. 

Observação direta; 

Registos no INOVAR; 

Trabalho de pesquisa / investigação 

/ projeto; Debates / palestras; 

Tarefas de aula / casa. 

Relacionamento interpessoal 
•Colabora, coopera e interajuda. 

•Valoriza e respeita a diversidade de opiniões. 

•Revela empatia e tolerância.  
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DISCIPLINA: BIOLOGIA E GEOLOGIA                                                                                   ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS) 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

Conhecimento/Compreensão 

85% 

• Utiliza conhecimento científico para explicar 

fenómenos e acontecimentos naturais ou do 

quotidiano 

• Formula hipóteses explicativas e faz previsões para 

fenómenos e acontecimentos recorrendo a várias 

fontes de conhecimento científico 

•Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas 

•Constrói produtos e conhecimento 

• Constrói / Interpreta gráficos. 

• Conhece e compreende os conceitos científicos   

• Relaciona conceitos 

• Pensa, observa, analisa e argumenta  

• Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e escrito); 

Tarefas de aula/casa; 

Trabalhos de grupo ou individual (pesquisa / 

investigação / projeto); 

Relatórios; 

Trabalho experimental: questionários/relatórios 

Inquérito / tratamento de dados 

 

Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

Comunicação  

 

Uso da linguagem científica 

5% 

• Expressa-se com pertinência, rigor e objetividade Debates / Palestras; 

Apresentações orais; 

Provas escritas; 

Questões de aula (oral e escrito). 

Comunicação de ideias e 

processos 

•Domina capacidades nucleares de compreensão e de 

expressão oral e escrita 

•Colabora em diferentes contextos comunicativos 

Colaboração  

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia  

10% 

•Empenha-se no cumprimento das suas 

responsabilidades e deveres. 

•Trabalha para desenvolver e melhorar a sua 

autonomia. 

Observação direta; 

Registos no INOVAR; 

Trabalho de pesquisa / investigação / projeto; 

Debates / palestras; 

Tarefas de aula / casa 
Relacionamento interpessoal 

•Colabora, coopera e interajuda. 

•Valoriza e respeita a diversidade de opiniões. 

•Revela empatia e tolerância.  

 

 

 



62 
 

DISCIPLINA: DESENHO A                                                                   ENSINO SECUNDÁRIO (10.º ANO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 
(%) 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos 
e capacidades  

 
APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  
 

15% 

• Reconhecer os diferentes contextos que experiencia analisando e registando 
graficamente as situações que o/a envolvem; 

• Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em diferentes 
manifestações artísticas contemporâneas; 

• Identificar e conhecer diversas formas de registo; 

• Estabelecer relações entre os diferentes elementos da comunicação visual, como a 
forma, a cor, a luz-sombra, a textura, o espaço, o volume, entre outros. 

Memórias Descritivas/ relatórios; 
Observação direta e lista de 
verificação; 
Trabalho individual ou em  
grupo: desenhos ou modelos  
produzidos. 

 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO  
 

 
50% 

• Utilizar diferentes modos de registo: traço, mancha e técnica mista; 

• Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis (velocidade, tempo e 
ritmo, entre outras); 

• Utilizar suportes diversos e explorar as características específicas e possibilidades 
técnicas e expressivas de diferentes materiais; 

• Reconhecer desenhos de observação, de memória e de criação e de os trabalhar 
de diferentes modos; 

• Realizar estudos de formas naturais e/ou artificiais, mobilizando os elementos 
estruturais da linguagem plástica e suas inter-relações; 

• Explorar intencionalmente as escalas dos objetos ao nível da representação e da 
composição; 

• Realizar, à mão livre, exercícios de representação empírica do espaço que se 
enquadrem nos sistemas de representação convencionais; 

• Aplicar processos de síntese e de transformação/ composição explorando 
intencionalmente o potencial expressivo dos materiais e da gestualidade 

Atividades realizadas/ 
cumprimento das tarefas 
propostas; 
Tarefa(s) de expressão artística; 
Fichas de avaliação e/ ou de 
trabalho; 
Diário gráfico, estudos/  
pesquisas, relatórios de visitas  
de estudo. 

Comunicação  

 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  
 

15% 

• Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica; 

• Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos;  

• Interpretar a informação visual e construir novas imagens a partir do que vê; 

• Desenvolver o sentido crítico face à massificação de imagens produzidas pela 
sociedade e utilizar argumentos fundamentados. 

• Compreender a diversidade dos modos de expressão artística das diferentes 
culturas e o seu papel na construção da(s) identidade(s) cultural(ais). 

Observação direta e lista de 
verificação; 
Trabalhos de investigação; 
Exposição/ apresentação oral; 
Debate. 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL  

 
10% 

 

• Excelência e exigência  

• Cidadania e participação 

• Colaboração em equipa  

• Respeitador da diferença/ do outro  

Observação direta e listas de 
verificação. 

 DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 
AUTONOMIA  

10% 
• Responsabilidade e integridade 

• Curiosidade, inovação e autonomia 
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DISCIPLINA: ECONOMIA A                                                                                                                                       ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS) 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

Factos e 
procedimentos 
da Economia, 
resolução de 
problemas e 
raciocínio 
económico. 
 

70% 

• Compreensão dos conteúdos dos temas específicos a tratar ao longo do ano letivo, no 

sentido de os conhecer e saber aplicá-los na resolução de exercícios. 

• Seleção e mobilização da informação. 

• Resolução de problemas ou de exercícios que mobilizam conhecimentos adquiridos ou 

novos conhecimentos. 

 • Utilização de estratégias adequadas e eventualmente criativas e inovadoras, na resolução 

de problemas, utilizando terminologia adequada da economia. 

• Interpretação da informação e problematização dos conhecimentos adquiridos. 

• Formulação de raciocínios, análise e interpretação de dados. 

• Análise crítica de resultados e de procedimentos. 

• Capacidade de demonstração e de generalização. 

• Aplicação de teorias económicas na resolução de problemas. 

• Interpretação dos conceitos, índices, teorias e modelos da economia. 

• Investigação, pesquisa, seleção e organização de informação. 

Testes 

Minitestes 

Questão de Aula 

Trabalho de Projeto/de 
Investigação/ou Pesquisa 

Intervenções orais 

Questões escritas 
(itens de construção) 

Apresentações orais de 
trabalhos 
Observação direta 

Comunicação  

Uso correto da 
terminologia específica 
da economia. 20% 

• Audição, questionamento e discussão das ideias dos outros, de forma fundamentada; 

contraposição de argumentos que estimulem o debate. 

• Compreensão do que ouve e/ou lê e vê, através de reações ou respostas adequadas à 

situação, que podem ser verbais, orais ou escritas. ∙ Utiliza a linguagem escrita, verbal e/ou 

icónica, recorrendo a vocabulário e linguagem próprios da disciplina. 

Comunicação de 
ideias e processos 

Explicação de ideias, teorias e conceitos da economia. 

Colaboração  

Trabalho em grupo 
Ambiente de trabalho 
Cumprimento de 
orientações  
Respeito pelo outro 

10% 

Empatia e resiliência, trabalho em equipa, interação com tolerância, negociação e aceitação 

de diferentes pontos de vista; contribuição ativa para um bom clima de trabalho; adoção de 

uma atitude crítica construtiva. 

Observação direta 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                                                            ENSINO SECUNDÁRIO  

CRITÉRIOS 

TRANSVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS 

NÍVEIS DE 

DESEMPENHO 

/PONDERAÇÃO 

% 

DOMÍNIOS/ COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidade 

Níveis de desempenho 

(Introdutório, Elementar 

ou Avançado) em cada 

matéria.  

Esta área está dividida 

em Subáreas de 

avaliação obrigatórias. 

De acordo 

com os 

quadros 1 e 2 

Área das Atividades Físicas 

- Subárea Jogos Desportivos Coletivos 

- Subárea Ginástica 

- Subárea Atletismo 

- Subárea Patinagem 

- Subárea Atividades Rítmicas Expressivas 

- Subárea Raquetas 

- OUTRAS 

     - Desportos de Combate 

     - Desportos no meio aquático 

     - Atividades de Exploração da Natureza 

     - Jogos Tradicionais Portugueses 

Observação e registo do nível de 

consecução de requisitos motores 

em exercícios critério; 

Observação e registo da aplicação 

em situações reduzidas, 

condicionadas ou formais de 

abordagem das matérias; 

Portefólio digital (nomeadamente 

com recurso a vídeos 

demonstrativos do nível de 

desempenho); 

Listas de verificação; 

Bateria de testes FITescola 

Questionamento Oral; 

Apresentações Orais; 

Debates; 

Atividades com recurso a plataformas 

de aprendizagem de EF; 

Testes; 

Quizzes digitais (com recurso a 

Kahoot, Socrative, Google forms, 

Mentimeter, etc); 

Processos de auto e hetero avaliação 

Nível de Aptidão Física 

(Fora da Zona 

Saudável, Dentro da 

Zona Saudável ou Perfil 

Atlético) avaliado 

através da bateria de 

testes FITescolas. 

Área da Aptidão Física 

- Resistência 

- Força 

- Velocidade 

- Flexibilidade 

- Destreza Geral 

Aquisição/ Interpretação/ 

Compreensão/ Aplicação 

de conhecimentos 

Manifestação de 

pensamento crítico e 

criativo 

Seleção e organização 

da informação 

Área dos Conhecimentos 

10º ANO 

Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades 

motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 

afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da 

atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos 

associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 

atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, 
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o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das 

sociedades. 

Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 

contexto das atividades físicas ou outro e interpretá-la como uma ação essencial, 

reveladora de responsabilidade individual e coletiva. 

11º Ano 

Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou 

manutenção das diversas capacidades motoras. Conhecer e interpretar os fatores 

de saúde e risco associados à prática das atividades físicas utilizando esse 

conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, 

nomeadamente: Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; Doenças e lesões; 

C.Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino. 

12º Ano 

Conhecer e utilizar os métodos e meios de treino mais adequados ao 

desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo 

com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o doseamento da intensidade 

e duração do esforço, respeitando em todas as situações os princípios básicos do 

treino. Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas 

Atividades Físicas Desportivas, relacionando os interesses sociais, económicos, 

políticos e outros com algumas das suas “perversões”, nomeadamente:  

Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; Violência (dos 

espectadores e dos Atletas) vs. espírito desportivo; Corrupção vs. verdade 

desportiva. 

Comunicação 

Utilização da 

terminologia específica 

da disciplina, 

expressando-se quer do 

ponto de vista motor, 

quer através de 

linguagem corporal, 

verbal ou escrita. 

De acordo 

com o quadro 

1 

Comunicação verbal 

Observação direta 

Comunicação não verbal, nomeadamente através de linguagem corporal 

específica de cada matéria 

Uso da terminologia específica 

Colaboração 

Participação na aula; 

Relacionamento inter-

pares; 

Interação /empatia. 

De acordo 

com o quadro 

1 

Relacionamento interpessoal 

 

Observação direta 

Registos de assiduidade, 

pontualidade e da posse do 

material obrigatório; 

Registos dos diversos parâmetros 

descritos nos indicadores; 

Cooperação com os seus 

pares em tarefas de 

aprendizagem; 

Cooperação 
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Cooperação com o 

professor em tarefas de 

organização da aula. 

Avaliação dos pares dirigido à 

tarefa;  

Autoavaliação e heteroavaliação. 

 Compromissos de 

assiduidade e ser 

portador de material 

específico obrigatório 

para realizar as aulas; 

Iniciativa; 

Empenho e superação. 

Desenvolvimento  

Pessoal e Autonomia 

 

 

QUADRO 1 – INDICADORES DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO EM TODOS OS CRITÉRIOS E ÁREAS (DIFERENCIAÇÃO NA ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS ENTRE 

10.º, 11.º e 12.º ANOS) 

 18 a 20 valores 14 a 17 valores 10 a 13 valores 8 e 9 valores 1 a 7 valores 

Crit. Trans. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

ÁREA Atividades Físicas 

10º ANO 

Apresenta nível introdução em 

3 matérias + nível elementar em 

3 matérias  -2 Jogos Desportivos 

Coletivos + 1 Ginástica + Dança + 

1 outra subárea diferente + 1 

outra de uma subárea qualquer   

Apresenta nível introdução em 

4 matérias + nível elementar 

em 2 matérias  -2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica + Dança + 1 outra 

subárea diferente + 1 outra de 

uma subárea qualquer   

Apresenta nível introdução em 

5 matérias + nível elementar 

em uma matéria  

 -2 Jogos Desportivos Coletivos 

+ 1 Ginástica + Dança + 1 outra 

subárea diferente + 1 outra de 

uma subárea qualquer   

Apresenta nível introdução em 

apenas 5 matérias de qualquer 

subárea  

  

Não apresenta nível 

introdução em pelo menos 5 

matérias de qualquer subárea  

  

11º ANO 

Apresenta nível introdução em 

3 matérias + nível elementar em 

2 matérias + nível parte 

avançado em 1 matéria - 2 

Jogos Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qualquer  

Apresenta nível introdução em 

3 matérias + nível elementar 

em 3 matérias - 2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 

4 matérias + nível elementar 

em 2 matérias - 2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qualquer (Ver 

AE) 

Apresenta nível introdução em 

5 matérias + nível elementar 

numa matéria - 2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qualquer  

Não apresenta nível 

introdução em pelo menos 5 

matérias e nível elementar em 

1 matéria de qualquer subárea 
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12.º ANO 

Apresenta nível introdução em 

1 matérias + nível elementar em 

4 matérias + nível avançado em 

1 matéria - 2 Jogos Desportivos 

Coletivos + 1 Ginástica/Atletismo 

+ Dança + 1 outra subárea 

diferente + 1 outra de uma 

subárea qualquer  

Apresenta nível introdução em 

2 matérias + nível elementar 

em 4 matérias - 2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qualquer 

Apresenta nível introdução em 

3 matérias + nível elementar 

em 3 matérias - 2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qualquer  

Apresenta nível introdução em 

5 matérias + nível elementar 

numa matéria - 2 Jogos 

Desportivos Coletivos + 1 

Ginástica/Atletismo + Dança + 1 

outra subárea diferente + 1 outra 

de uma subárea qulaquer 

Não apresenta nível 

introdução em pelo menos 5 

matérias e nível elementar em 

1 matéria de qualquer subárea 

ÁREA Aptidão Física 

10.º, 11.º e 

12.º ANOS 

Dentro da Zona Atlética de 

Aptidão Física em pelo menos 1 

dos testes selecionados (1 de 

Aptidão Aeróbia ou um dos dois 

restantes). 

Dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física em 3 testes 

selecionados (1 de Aptidão 

Aeróbia e dois dos restantes). 

Dentro da Zona Saudável de 

Aptidão Física em 3 testes 

selecionados (1 de Aptidão 

Aeróbia e dois dos restantes). 

Fora da Zona Saudável de 

Aptidão Física – não cumpre 

com o critério de sucesso do 

nível 10 a 13; evolui desde a 

avaliação anterior.  

Fora da Zona Saudável de 

Aptidão Física – não cumpre 

com o critério de sucesso do 

nível 8 e 9; não evolui desde a 

avaliação anterior.  

ÁREA Conhecimentos 

10.º, 11.º e 

12.º ANOS 

Revela conhecimento Suficiente 

do(s) tema(s)/conteúdo(s) em 

estudo. 

Revela conhecimento Suficiente 

do(s) tema(s)/conteúdo(s) em 

estudo 

Revela conhecimento (pouco) 

Suficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Revela conhecimento 

Insuficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Revela conhecimento Muito 

Insuficiente do(s) 

tema(s)/conteúdo(s) em estudo 

Crit. Trans. COMUNICAÇÃO 

10.º, 11.º e 

12.º ANOS 

● Utiliza corretamente a 

terminologia própria da 

disciplina 

● Comunica com elevada 

eficácia e eficiência, quer 

verbalmente ou com a 

linguagem corporal própria de 

cada matéria, expressando-se 

com clareza, objetividade, 

fluência, correção e rigor, 

visível pela fácil compreensão 

dos pares e fluidez das tarefas.  

 

● Utiliza quase sempre a 

terminologia própria da 

disciplina, com ocasionais 

incorreções. 

● Comunica com elevada 

eficácia, quer verbalmente ou 

com a linguagem corporal 

própria de cada matéria, 

expressando-se com clareza, 

fluência, visível pela 

compreensão dos pares e 

fluidez das tarefas. 

● Frequentemente utiliza a 

terminologia própria da 

disciplina, com algumas 

incorreções. 

● Comunica com razoável 

eficácia, maioritariamente 

verbalmente, utilizando apenas 

ocasionalmente a linguagem 

corporal própria de cada 

matéria, expressando-se com 

algumas dificuldades, nem 

sempre sendo compreendido 

pelos seus pares. 

● Ocasionalmente utiliza a 

terminologia própria da 

disciplina, com incorreções. 

● Comunica com pouca 

eficácia, maioritariamente 

verbalmente, utilizando muito 

raramente a linguagem 

corporal própria de cada 

matéria, expressando-se com 

dificuldade, sendo poucas 

vezes compreendido pelos 

seus pares. 

● Não conhece a terminologia 

própria da disciplina. 

● Comunica com muita 

dificuldade, quer verbalmente 

quer com a linguagem corporal 

própria da disciplina, não se 

fazendo entender na 

mensagem que pretende 

transmitir. 
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Crit. 
Trans. COLABORAÇÃO 

10.º, 11.º 

e 12.º 

ANOS 

● Participa ativamente em todas as 

situações e procura o êxito pessoal e do 

grupo; 

● Relaciona-se com cordialidade, 

respeito; 

●  Interage com tolerância, negoceia e 

aceita diferentes pontos de vista e 

mostra uma boa capacidade de 

liderança, sendo empático e resiliente e 

contribuindo para um bom clima de 

trabalho. 

● Participa em todas as situações 

e procura o êxito pessoal e, 

frequentemente, do grupo;  

● Relaciona-se com cordialidade e 

respeito;  

● Interage com tolerância, negoceia 

e aceita diferentes pontos de 

vista, sendo empático e resiliente 

e contribuindo para um bom clima 

de trabalho. 

● Participa na maioria das 

tarefas da aula e procura 

o êxito pessoal; 

● Relaciona-se com 

respeito; 

● Interage com tolerância, 

mas tem dificuldade em 

negociar ou aceitar 

diferentes pontos de vista, 

sendo pouco empático e 

resiliente. 

● Ocasionalmente esquiva-se à 

participação nas tarefas da aula;  

● Relaciona-se ocasionalmente de 

forma conflituosa e mostra 

dificuldade em trabalhar em grupo; 

● É pouco tolerante e tem dificuldade 

em negociar diferentes pontos de 

vista e não contribui para um bom 

clima de trabalho. 

● Recusa-se a participar em 

muitas tarefas da aula 

isoladamente ou em grupo;  

● Relaciona-se 

frequentemente de forma 

conflituosa;  

● Coopera voluntariamente nas situações 

de aprendizagem e de organização. 

● Coopera nas situações de 

aprendizagem e de organização, 

sempre que solicitado e 

ocasionalmente de forma 

voluntária. 

● Coopera nas situações de 

aprendizagem e de 

organização sempre que 

solicitado. 

 

● Coopera nas situações de 

aprendizagem e de organização 

apenas quando é solicitado.  

● Nem sempre coopera nas 

situações de aprendizagem 

e de organização mesmo 

quando é solicitado.  

● Apresenta iniciativas e propostas 

pessoais de desenvolvimento da 

atividade individual e do grupo;  

● É assíduo, pontual e faz-se 

acompanhar do material necessário à 

realização das atividades; 

● Empenha-se nas tarefas e procura 

superar as suas dificuldades e 

competências. 

● Assume compromissos; 

● É assíduo, pontual e faz-se 

acompanhar do material 

necessário à realização das 

atividades; 

● Empenha-se nas tarefas 

propostas e procura superar as 

suas dificuldades. 

● Empenha-se nas tarefas 

propostas. 

● Ocasionalmente não 

realiza as aulas por 

apresentar falta de 

assiduidade, falta de 

pontualidade significativa 

ou não se fazer 

acompanhar do material 

necessário à realização 

das atividades. 

● Frequentemente não realiza as 

aulas por apresentar falta de 

assiduidade, falta de pontualidade 

significativa ou não se fazer 

acompanhar do material necessário 

à realização das atividades; 

● Muito frequentemente não 

realiza as aulas por 

apresentar falta de 

assiduidade, falta de 

pontualidade significativa 

ou não se fazer 

acompanhar do material 

necessário à realização das 

atividades. 

 

QUADRO 2 – CRITÉRIOS DE DIFERENCIAÇÃO DENTRO DOS PATAMARES DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Para efeito de diferenciação dentro de cada patamar, existem três ou quatro processos que permitem subir do limite inferior do patamar para o limite superior. Estes processos aplicam-se cumulativamente 
não podendo ultrapassar a classificação definida pelo intervalo do patamar. 
1.º Área dos Conhecimentos – se o aluno revelar conhecimentos consistentes sempre (Muito Bom) ou na maioria das vezes (Bom) do(s) tema(s)/conteúdo(s) em estudo, sobe meio valor (Bom) ou um 
valor (Muito Bom); 
2.º Área da Aptidão Física - se o aluno obtiver resultados na Zona Atlética da bateria de Testes FITescolas em 2 ou 3 testes sobe meio valor; se for em mais de 4 testes, sobe um valor; 
3.º Área das Atividades Físicas - Por cada matéria extra de nível Elementar ou Avançado, (não cumprindo com os requisitos do patamar seguinte) de qualquer subárea das Atividades Físicas, sobe 
mais um valor (até ao limite superior do respetivo patamar). 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                                                                  ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS) 

CRITÉRIOS 

TRANSVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades 

Aquisição de 

conhecimentos e 

compreensão em 

Filosofia 

70% 

● Distinguir entre os critérios de validade de uma boa argumentação e as várias formas de raciocínio 

falacioso. 

● Compreender os conceitos e ter a capacidade de os operacionalizar. 

● Identificar problemas/ teses e a sua pertinência. 

● Reconhecer e avaliar criticamente os argumentos que fundamentam as teses em confronto. 

● Problematizar criativamente esses argumentos, tendendo para a adoção de uma posição pessoal 

fundamentada. 

● Aplicar conceitos, teses e argumentos a situações da sociedade contemporânea. 

● Desenvolver a capacidade de fruição estética e de compreensão da obra de arte. 

● Compreender a experiência religiosa e o seu reflexo em termos pessoais e sociais. 

● Articular reflexão ética e política com o conceito de cidadania. 

● Articular reflexão ética e política com a ciência e a tecnologia na sua relação com a natureza e com 

o ambiente. 

● Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, bem como os limites para a tolerância e para 
o respeito pela diferença. 

Provas de avaliação. 

Fichas de Trabalho. 

Questões de Aula 

(orais/escritas). 

Intervenções Orais. 

Ensaios Filosóficos. 

Rubricas. 

Trabalhos de 

Pesquisa/Investigação 

individuais ou em 

grupo. 

Observação direta 

Comunicação  

Uso correto da 

linguagem 

específica da 

Filosofia 

Capacidade de 

argumentação 

 

20% 

● Clarificar conceitos. 

● Identificar problemas e teses. 

● Articular os vários elementos de uma argumentação 

● Avaliar e problematizar a validade e a pertinência das argumentações. 

● Aplicar as argumentações a novas situações. 

● Criticar e contra-argumentar de forma pessoal, criativa e fundamentada. 

● Utilizar os conceitos criteriosamente 

● Argumentar de forma pertinente, sólida e fundamentada. 

● Dialogar articulada e criativamente com a tradição. 

● Adotar posições pessoais fundamentadas. 

● Comunicar de forma linguisticamente adequada, quer em termos semânticos quer sintáticos. 

Trabalhos de 

Pesquisa/Investigação 

individuais ou em 

grupo. 

Debates. 

Ensaios Filosóficos. 

Observação direta 

Colaboração 

Trabalho em 

grupo, Ambiente 

de trabalho. 

Cumprimento de 

orientações 

10% 

● Trabalho em equipa, empatia e resiliência. 

● Interação com tolerância, negociação e aceitação de diferentes pontos de vista. 

● Capacidade de liderança, Iniciativa e curiosidade  

● Contribuição ativa para um bom clima de trabalho 

● Adoção de uma atitude crítica e construtiva 

● Demonstração de vontade de aprender 

 Observação direta do 

interesse, do 

empenho, da 

capacidade de 

intervenção pertinente. 
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DISCIPLINA: FÍSICA E QUÍMICA A                                                                                         ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS) 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Conhecimento/Compreensão 

85% 

• Aplica na resolução de problemas conceitos físicos e químicos e leis 

universais, enquadrando as descobertas científicas no contexto histórico e 

social, explicando as estratégias de resolução e os raciocínios 

demonstrativos que fundamentam uma conclusão. 

• Usa modelos para explicar um determinado sistema, para estudar os 

efeitos das variáveis e para fazer previsões acerca do comportamento do 

sistema em estudo. 

• Constrói / Interpreta gráficos. 

• Conhece procedimentos, técnicas e conceitos   

• Associa conceitos 

• Estabelece estratégias adequadas para investigar e responder às 

questões iniciais. 

• Resolve exercícios e problemas contextualizando os conteúdos. 

Provas escritas; 

Questões de aula; 

Tarefas de aula/casa; 

Trabalhos de 

pesquisa/investigação; 

Trabalho experimental (grelha 

de observação direta da 

execução, 

questionários/relatórios) 

Fichas de aplicação de 

conhecimentos; 

Grelhas de observação direta; 

 

Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

Comunicação 

Uso da linguagem científica 

5% 

• Elabora relatórios das atividades laboratoriais realizadas 

• Pesquisa, seleciona e organiza informação sobre matérias escolares e 

temas do interesse do aluno. 

• Recorre à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais. 

• Analisa criticamente as conclusões a que chegam, reformulando, se 

necessário, as estratégias adotadas. 

• Exprime com rigor, de forma clara e concisa. 

• Utiliza linguagem científica adequada. 

Comunicação de ideias e 
processos 

Colaboração 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

10% 

• Trabalha em equipa e colabora em pequeno e grande grupo. 

• Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

• Empenha-se no cumprimento das tarefas e é autónomo. 

• Adequa comportamentos em contexto de cooperação, partilha e 

colaboração. 

Grelhas de observação direta; 

Registos no INOVAR; 

Trabalho experimental / 

pesquisa / investigação; 

Tarefas de aula / casa 
Relacionamento interpessoal 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA A                                                                                                                                    ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS) 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Conhece e compreende factos, procedimentos, técnicas e conceitos. 

• Mobiliza conhecimentos para relacionar conteúdos, fundamentar ideias e 

construir argumentos e raciocínios. 

• Analisa e interpreta documentos de interesse geográfico (mapas, gráficos, 

estatísticas, imagens…), demonstrando domínio das técnicas de expressão 

gráfica e cartográfica.  

• Pesquisa, seleciona, organiza e trata a informação. 

• Formula hipóteses de interpretação de factos/fenómenos, colocando questões 

geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). 

• Define e executa estratégias adequadas para dar resposta às questões iniciais, 

reformulando-as quando necessário. 

• Manifesta pensamento crítico/reflexivo adequado à sua faixa etária e 

desenvolvimento. 

• Utiliza as TIC e as Tecnologias de Informação Geográfica.   

 70% 

 
Analisar questões 
geograficamente 
relevantes do espaço 
português/ 
Problematizar e 
debater (as inter-
relações no território 
português e com 
outros espaços) 
 

Testes de avaliação. 

Minitestes. 

Tarefas de aula/Fichas de trabalho. 

Questões de aula. 

Questionários    digitais: Google 
Forms, Quizzes; kahoot. 

Trabalhos de projeto/pesquisa: 
individuais, pares ou 

em grupo. 

Guiões/relatórios de visitas de 
estudo.  

Portefólio 

Rubricas 

Comunicação  

• Demonstra compreensão do que ouve e/ou lê e vê, através de reações ou 

respostas adequadas à situação, que podem ser verbais, orais ou escritas. 

• Utiliza a linguagem escrita, verbal e/ou icónica, recorrendo a vocabulário e 

linguagem próprios da disciplina. 

• Revela capacidade de argumentação defendendo os seus pontos de 

vista/ideias. 

• Utiliza documentos de interesse geográfico, assim como meios digitais, para 

comunicar. 

• Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de 

estudo do Território para comunicar e intervir em problemas reais.  

• Desenvolve ideias e projetos criativos, recorrendo à imaginação e valor estético. 

20% 
Comunicar e 
participar 

Questionamento oral/ Intervenções 
orais 

Questões escritas (itens de 
construção) 

Trabalhos de projeto/ pesquisa: 
individuais, pares ou em grupo. 

Apresentações orais de trabalhos 

Debates. 

Rubricas 

Observação direta 

Colaboração  

• Trabalha em grupo, demonstrando empatia e resiliência.  

• Interage com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/ liderança. 

• Respeita os pares e professores e contribui para um bom clima de trabalho. 

• Cumpre as orientações estabelecidas. 

• Demonstra vontade de aprender, curiosidade e autonomia. 

10% 

Trabalhar em grupo e 
interagir. 
Empenhar-se na 
aprendizagem.  
Cumprir orientações. 
 

Observação direta de atitudes 
Listas de verificação 
Rubricas 
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DISCIPLINA: GEOMETRIA DESCRITIVA A                                                                                                             ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS)                                                                                                                                          

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 
% 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS3 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

APROPRIAÇÃO 

15% 

• Conhecimento dos princípios teóricos, conceitos, métodos 
geométricos e processos construtivos associados à Geometria 
Descritiva.  

• Perceção e visualização no espaço das formas e as suas posições 
relativas. 

Observação direta e lista de 
verificação 
Síntese de aula 
Resolução de Problemas 
Portefólio 
Formulação de 
questões/conjeturas/problemas. 

INTERPRETAÇÃO 
• Interpretação de enunciados de problemas e formulação de 

hipóteses de resolução. 

REPRESENTAÇÃO 60% 

• Mobilização de conhecimentos sobre princípios teóricos e conceitos 
associados à Geometria Descritiva. 

• Resolução de situações-problema utilizando métodos geométricos e 
processos construtivos adequados.  

• Utilização das convenções gráficas. 

• Execução de traçados com rigor e expressão, manipulando os 
instrumentos de desenho adequados às operações desejadas. 

Teste 
Questão aula 
 

Comunicação  LINGUAGEM 15% 

• Enunciação verbalmente de conceitos, raciocínios e procedimentos 
utilizados na resolução de problemas geométricos.  

• Utilização corretamente do vocabulário específico da disciplina. 

• Apresentação de trabalhos utilizando diferentes suportes. 

Observação direta e lista de 
verificação 
Trabalho de projeto 
 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

10% 

• Empenhado e participativo. 

• Colaboração em equipa. 

• Respeitador da diferença/do outro. 

Observação direta e lista de 
verificação 
 DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 
• Responsável/autónomo.  

 

    

 

 

 

 

 

 
3 As competências devem ser avaliadas em função das Aprendizagens Essenciais definidas para cada ano de escolaridade específico – 10.º ano e 11.º ano. 
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DISCIPLINA: HISTÓRIA A                                                ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º e 12.º ANOS) 

 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Compreensão 
temporal 

40% 

. Utilizar diferentes convenções de datação (ano, século, milénio, a.C., d.C. Pré-

história, História…). e de representações temporais (friso, tabela, quadro 
cronológico). 

. Identificar diferentes ritmos de evolução (longa, média e curta duração; evolução 
e rutura). 
. Situar no tempo acontecimentos, personagens, momentos de rutura e de 
continuidade. 

Fichas de avaliação; 

Fichas de trabalho; 

Questões de aula (oral/escrito); 

Debates; 

Quizz / jogos digitais para avaliação 

Registos no Google Classroom ou 

em outra plataforma utilizada em 

E@D 

Compreensão 
espacial 

. Utilizar diferentes formas de representação espacial (globo,  mapa, planisfério,  
roteiro) e executa localização relativa dos espaços. 
. Situar no espaço factos, personagens, momentos de rutura. 
. Compreender diferentes perspetivas da ocupação humana dos espaços. 

Contextualização 

. Estabelecer relações entre passado/presente. 

. Inferir causas e efeitos dos factos históricos e da ação dos indivíduos em situações 

de diálogo, tensão e conflito. 

. Distinguir aspetos de ordem demográfica, económica, social, política e cultural. 

Comunicação 

Tratamento de 
informação 

40% 

. Interpretar leituras historiográficas problematizando aspetos divergentes. 

. Organizar e sistematizar informação em registos diversos. 

. Mobilizar informação pertinente aos temas abordados 
Guiões de exploração de 

documentos; 

Trabalhos de pesquisa/investigação 

individuais ou em grupo; 

Intervenções orais; 

Tarefas de aula; 

Cronologias 

Utilização de 
fontes 

. Distinguir fontes de informação histórica diversa. 

. Pesquisar, interpretar e comparar fontes históricas diversas. 

. Fundamentar nas fontes históricas decisões e hipóteses explicativas da 

realidade. 

Comunicação em 
história 

. Comunicar de forma cientificamente adequada, conhecimentos e opiniões. 

. Exprimir-se com correção linguística em suportes diversos. 

. Dominar o vocabulário específico da disciplina. 

Colaboração 

Empenho 

20% 

. Ser assíduo, pontual, cumprir as regras estabelecidas e as tarefas/atividades 
propostas Registos no INOVAR  

Registo de observação direta 

Trabalho de grupo 

Trabalho autónomo 

Relacionamento 
interpessoal 

. Trabalhar em grupo, coopera com a equipa, debate ideias e métodos/estratégias. 

Cidadania 
. Intervir autonomamente, reconhecer e aceitar a diferença e desenvolver espírito 
de tolerância pelo outro  
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  DISCIPLINA: HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES           ENSINO SECUNDÁRIO (10.º E 11.º ANOS) 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

 
AQUISIÇÃO de 
conhecimentos históricos 
(cultura e artes). 
 

50% 

• Localização no tempo e no espaço. 

• Contextualização histórica e cultural. 

• Reconhecimento de acontecimentos e individualidades 
históricas de referência (Biografias/Acontecimentos). 

Síntese de aula 
Portefólio 
Mapa de conceitos 
Teste 
Questão aula 
Questionário 
Entrevista 
Trabalho de pesquisa 
Trabalho de projeto 
Produção de texto oral ou escrito 
(Reflexões) 

MOBILIZAÇÃO do 
conhecimento histórico 
relacionando-o com as 
artes visuais. 

• Análise e reflexão de movimentos ou objetos artísticos. 

• Reconhecimento de obras e individualidades artísticas de 
referência (Casos Práticos). 

• Enquadramento do contexto português. 

Comunicação  

LINGUAGEM  
(Oral e Escrita) 

30% 

• Utilização de vocabulário específico. 

• Clareza do discurso. 

• Capacidade de síntese. 

Observação direta e lista de verificação 
Debate 
Exposição oral 
Trabalho de pesquisa 
Trabalho de projeto 
Produção de texto oral ou escrito 
(Reflexões) 

METODOLOGIA DE 
TRABALHO 

• Seleção de informação relevante. 

• Sentido/Pensamento Crítico. 

• Organização da Informação. 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

20% 

• Empenhado e participativo. 

• Colaboração em equipa.  

• Respeitador da diferença/do outro. 
Observação direta e lista de verificação 
 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E AUTONOMIA 

• Responsável/autónomo.  
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DISCIPLINA: INGLÊS                               ENSINO SECUNDÁRIO  

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS AO 

AGRUPAMENTO 

CRITARIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 

DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades 

- Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 

outras disciplinas. 

 - Interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e 

implícita em diversos tipos de texto. 

- Interagir progressivamente na diversidade da língua inglesa em contexto de uso internacional, 

envolvendo falantes de culturas distintas. 

60% 

Compreensão Oral 

Testes de Avaliação 

Questões Aula 

Produção de textos 
escritos 

Trabalhos Escritos 
(Individuais ou em 
grupo) 

 

- Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto.  

- Descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que 

introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação. 

 - Interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções 

do(a) autor(a). 

Compreensão 

Escrita 

- Compreender formas de organização do léxico e estruturas gramaticais. 

- Aplicar léxico e estruturas gramaticais diversificados de acordo com o nível de escolaridade 

Funcionamento da 

Língua 

- Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas. 

- Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua função e 

destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 

- Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações 

e pontos de vista. 

 - Elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 

Interação/Produção 

Escrita 

- Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas experiências e 

ideias, face a outras sociedades e culturas. 

- Relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e 

sistema de valores culturais. 

- Demonstrar capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e 

culturas. 

Competência 

intercultural 

- Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a vocabulário e expressões 

idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na comunicação em 

situações reais. 

Competência 

estratégica 
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Comunicação 

- Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista. 

- Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição.  

- Usar formas alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado 

para o tornar mais compreensível. 

- Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; 

 - Produzir enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

30% 

Interação/ Produção 

Oral 

Apresentação oral 

Interação entre 
pares 

Diálogos 

Entrevistas 

Debates 

 

- Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas experiências e 

ideias, face a outras sociedades e culturas. 

- Relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e 

sistema de valores culturais. 

- Demonstrar capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e 

culturas. 

Competência 

intercultural 

- Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, recorrendo a vocabulário e expressões 

idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na comunicação em 

situações reais. 

 

Competência 

estratégica 

Colaboração 

- Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho e participar com respeito pelos pares e pelo 

professor. 

10% 

Relacionamento 

Interpessoal 

Observação Direta 

Trabalhos de 
pesquisa/ 
investigação 
/projeto  

- Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 

conhecidas e novas. 

- Interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando feedback construtivo para 

atingir o objetivo proposto. 

- Contribuir para projetos de grupo interdisciplinares utilizando a literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em contexto. 

Trabalho e 

colaboração em 

pares e grupos 

- Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e coerente.  

- Revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio desempenho, de acordo com a 

avaliação realizada. 

- Elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos relacionado temáticas apresentadas.  

- Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho.  

- Demonstrar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem, mobilizando e 

desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo flexível às 

exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e 

escrito de acordo com a avaliação obtida. 

- Realizar atividades de auto e heteroavaliação. 

Autonomia/ 

Pensamento critico 
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DISCIPLINAS: MATEMÁTICA A e MACS                                                                                                    ENSINO SECUNDÁRIO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Factos e 
procedimentos 
matemáticos, 
resolução de 
problemas, 
raciocínio 
matemático, 
conexões e 
modelação 
matemática 

75% 

• Compreender os conteúdos dos temas específicos a tratar ao longo do ano letivo, no sentido de os 
conhecer e saber aplicá-los na resolução de exercícios com um grau de complexidade médio ou 
reduzido.  

• Selecionar e mobilizar a informação. 
• Utilizar representações múltiplas para demonstrar compreensão, raciocinar e exprimir ideias e processos 

matemáticos. 

• Resolver problemas e exercícios com um grau de complexidade médio elevado ou elevado que 
mobilizam conhecimentos adquiridos e/ou novos conhecimentos. 

• Utilizar estratégias adequadas e eventualmente criativas e inovadoras, na resolução de problemas, 
recorrendo a linguagem matemática adequada. 

• Interpretar a informação e problematizar os conhecimentos adquiridos. 

• Formular conjeturas e problemas. 

• Analisar criticamente resultados e procedimentos. 

• Demonstrar e generalizar. 

• Reconhecer e utilizar conexões entre ideias matemáticas de diferentes temas.  

• Aplicar ideias matemáticas na resolução de problemas de contextos diversos. 

• Interpretar e construir modelos matemáticos. 

• Utilizar a tecnologia gráfica no apoio à verificação, testagem e obtenção de resultados e na investigação 
de algoritmos, na resolução ou formulação de problemas e desenvolvimento de projetos. 

• Investigar, pesquisar, selecionar e organizar a informação.  

Testes  

Minitestes  

Questões-Aula 

Trabalhos de projeto 
e/ou de investigação 
e/ou de pesquisa 

Portefólio 

 

 

 

 

Comunicação 

Utilização da 
linguagem 
simbólica e 
expressões 
matemáticas4 

5% • Utilizar corretamente a linguagem simbólica e expressões matemática. 
Testes 
Minitestes 
Questões-Aula 
Portefólio 
Trabalhos de projeto 
e/ou de investigação 
e/ou de pesquisa 
Observação direta 

Comunicação 
de ideias e 
processos 

10% 

• Explicar ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito. 

• Justificar procedimentos, raciocínios e conclusões, nomeadamente, utilizando linguagem simbólica 
matemática. 

• Ouvir, questionar e discutir as ideias de outros, de forma fundamentada, e contrapor com argumentos que 
estimulam o debate. 

 

 
4Procedimentos classificatórios a utilizar nos instrumentos de avaliação sumativa que recorram à técnica de testagem 

Classificação 200  pontos

Onde  representa o número total de itens de construção e    representa o número de itens de construção, sem classificação nula e sem utilização incorreta de simbo

S

N

N S logia ou de expressões matemáticas do ponto de vista formal
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Colaboração 

Trabalho em 
grupo, 
ambiente de 
trabalho e 
cumprimento 
de orientações 

10% 

• Trabalhar em equipa, ser empático e resiliente. 

• Interagir com tolerância, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

• Mostrar capacidade de liderança. 

• Demonstrar iniciativa e curiosidade.  

• Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

•  Adotar uma atitude crítica, construtiva. 

•  Demonstrar vontade de aprender. 

Portefólio 
Observação direta e/ou 
listas de verificação 
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DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                                                                                                                  ENSINO SECUNDÁRIO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Ler e interpretar textos escritos de diversos géneros de complexidade 
considerável, apreciando criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a 
consciência reflexiva das suas funcionalidades. 

• Apreciar criticamente a dimensão estética dos textos literários e o modo 
como manifestam experiências e valores. 

• Interpretar e contextualizar textos literários portugueses de diversas 
épocas e de vários géneros em função de grandes marcos históricos e 
culturais 

50% 

LEITURA 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Sínteses  

Resumos  

Debates  

Trabalho de 

pesquisa/investigação  

Trabalho de projeto 
(disciplinar/interdisciplinar) 
 

Projeto de leitura  

Questões de aula  

Produção de textos orais/escritos:  

- textos de opinião;  

- textos expositivos;  

- apreciações críticas. 

Testes  

Fichas de trabalho 
Rubricas 

(…) 

• Escrever, com fluência, correção, formalidade e adequação comunicativa, 
textos de géneros distintos, manifestando consciência das suas 
características específicas e domínio dos mecanismos de organização e 
coesão do discurso.  

• Mobilizar, adequada e criteriosamente, informação pesquisada em fontes 
diversificadas, respeitando os princípios éticos do trabalho intelectual.  

ESCRITA 

• Revelar um conhecimento explícito sistematizado sobre aspetos 
essenciais dos diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de 
palavras, sintático, semântico e textual-discursivo) da língua. 

• Mobilizar um conhecimento metalinguístico seguro dos aspetos de 
estrutura e de funcionamento da língua considerados essenciais.  

• Respeitar e valorizar as diferentes variedades do português, 
reconhecendo o português padrão como a norma e usando, com 
segurança, um registo de língua adequado a diferentes contextos. 

GRAMÁTICA 

Comunicação  

• Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes 
géneros, identificando modos específicos de organização da informação, 
apreciando a intenção e a eficácia comunicativas e posicionando-se 
criticamente. 

• Produzir textos orais de géneros específicos adequados a diferentes 
finalidades e situações de comunicação, manifestando segurança e 
domínio dos mecanismos de organização e coesão do discurso. 

20% ORALIDADE 

▪ Escrever, com fluência, correção, formalidade e adequação comunicativa, 
textos de géneros distintos, manifestando consciência das suas 
características específicas e domínio dos mecanismos de organização e 
coesão do discurso. 

20% ESCRITA 

Colaboração 

▪ Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 
▪ Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/liderança. 
▪ Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de 

trabalho. 
▪ Cumprir as orientações estabelecidas. 

10% 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Observação direta e lista de 
verificação 
Rubricas 
Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto 
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM)                                  ENSINO SECUNDÁRIO 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 

AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

 

Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos descritores para os níveis 
de proficiência A1, A2 e B1, relativamente aos domínios da leitura, da 
gramática e da interação cultural. 

40% 

LEITURA 

GRAMÁTICA 

INTERAÇÃO CULTURAL 

Testes, fichas, questões de aula, 
quizzes 
Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas 

Comunicação  
Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos descritores para os níveis 
de proficiência A1, A2 e B1, relativamente aos domínios da oralidade e da 
escrita. 

40% 

ORALIDADE: 
compreensão 

produção  
interação 

 
 

ESCRITA 

Testes e fichas de compreensão 
do oral 
Produções orais e produção oral 
de rotina no dia a dia 
Dramatizações 
Produção de textos escritos de 
diferentes géneros  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas  

Colaboração 

▪ Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 
▪ Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/liderança. 
▪ Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de 

trabalho. 
▪ Cumprir as orientações estabelecidas. 

20% 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
 

Observação direta e lista de 
verificação 
Rubricas 
Trabalhos de pesquisa/ 
investigação /projeto 
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Quadro 1 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

A1 A2 B1  
• Compreender as principais ideias de textos 

escritos sobre assuntos do quotidiano 
• Compreender o sentido global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de linguagem corrente;  

• Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em 
textos narrativos 

• Compreender as linhas temáticas e o conteúdo 
global de textos de géneros diversificados, sendo 
capaz de compreender textos e fragmentos de 
textos literários de dimensão e vocabulário 
acessíveis 

LEITURA 

• Reconhecer e reproduzir estruturas 
linguísticas simples 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva autonomia, 
estruturas simples, cometendo ainda erros elementares de 
forma sistemática 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva 
autonomia, usando com razoável correção, 
estruturas linguísticas mais complexas, apesar das 
influências óbvias da língua materna 

GRAMÁTICA 

• Integrar no seu discurso elementos 
constitutivos da própria cultura, de diversas 
culturas em presença e da cultura da língua 
de escolarização;  

• Entender, de modo genérico, a perspetiva 
da sua cultura e da cultura portuguesa. 

• Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a 
da língua estrangeira, compreendendo as diferenças e 
semelhanças. 

• Reconhecer a importância das competências 
comunicativas nas competências interculturais 

• Interagir com espontaneidade em conversas 
quotidianas;  

• Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 

• Apresentar questões, problemas ou conceitos sem 
recurso a suporte de imagem. 

INTERAÇÃO 
CULTURAL 

• Compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência quotidiana  

• Produzir enunciados breves sobre situações 
do quotidiano pessoal e escolar 

• Comunicar em situações quotidianas 

• Compreender os aspetos essenciais de uma sequência e 
de um diálogo e de enunciados simples sobre temas 
familiares 

• Produzir enunciados breves, com o objetivo de cumprir 
várias funções, sobre situações familiares. 

• Transmitir informação com progressiva fluência sobre 
assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal 

• Compreender os aspetos essenciais de discursos 
ouvidos em linguagem padrão;  

• Produzir enunciados com diferentes 
funcionalidades, sobre assuntos diversos, 
apresentando pontos de vista e justificando 

• Recontar histórias a partir de um suporte oral ou 
escrito 

• Interagir com espontaneidade em conversas 
quotidianas 

ORALIDADE 

• Produzir breves textos escritos sobre 
assuntos do quotidiano 

• Produzir textos sobre assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal, com progressiva correção 

• Produzir textos de diferentes géneros e com 
diferentes finalidades, usando um discurso simples 
e coerente.  

ESCRITA 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA B                                                                    ENSINO SECUNDÁRIO (12.º ANO DE ESCOLARIDADE) 

CRITÉRIOS 

TRANSVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades  

Aquisição de 

conhecimentos e 

compreensão em 

Psicologia 

70% 

• Compreender os conceitos e ter a capacidade de os operacionalizar.  

• Identificar problemas/teses e a sua pertinência. 

• Reconhecer e avaliar criticamente os argumentos que fundamentam as 
teses em confronto. 

• Aplicar conceitos, teses e argumentos a situações da sociedade 
contemporânea. 

• Caracterizar o ser humano nas suas dimensões biológica, social e 
individual. 

• Caracterizar o ser humano nas suas dimensões intelectual, afetiva e ativa. 

Provas de avaliação 

Fichas de trabalho 

Intervenções orais 

Questões de aula (orais e escritas) 

Trabalhos de pesquisa/ investigação 
individuais ou em grupo. 

 

Comunicação  

Uso correto da 

linguagem específica 

da Psicologia.  

 

Comunicação de 

ideias 

20% 

• Clarificar conceitos 

• Identificar problemas e teses 

• Articular os vários argumentos de uma argumentação. 

• Avaliar e problematizar a validade e a pertinência das argumentações 

• .Aplicar as argumentações a novas situações 

• Criticar e contra argumentar de forma pessoal, criativa, e fundamentada 

Provas de avaliação 

Fichas de trabalho 

Intervenções orais 

Questões de aula (orais e escritas) 

Trabalhos de pesquisa/ investigação 
individuais ou em grupo. 

Debates 

Observação direta. 

Colaboração 

Trabalho em grupo, 

ambiente de trabalho 

e cumprimento de 

orientações 

10% 

• Trabalho em equipa, empatia e resiliência. 

• Interação com tolerância, negociação e aceitação de diferentes pontos de 
vista. 

• Capacidade de liderança 

• Iniciativa e curiosidade  

• Contribuição ativa para um bom clima de trabalho 

• Adoção de uma atitude crítica e construtiva 

• Demonstração de vontade de aprender 

Observação direta 
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DISCIPLINA: SOCIOLOGIA                                                                      ENSINO SECUNDÁRIO (12.º ANO DE ESCOLARIDADE) 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS  

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

Teorias e Conceitos da 
Sociologia, 
Problematização do 
raciocínio das correntes 
sociológicas. 
 

60% 

• Compreensão dos conteúdos dos temas específicos a tratar ao longo do ano letivo, no 
sentido de os conhecer e saber aplicá-los na resolução de uma problematização/interpretação 
teórica. 
• Seleção e mobilização da informação. 
• Utilização de estratégias adequadas e eventualmente criativas e inovadoras, na 
problematização das hipóteses, utilizando terminologia adequada da sociologia. 
• Interpretação da informação e problematização dos conhecimentos adquiridos. 
• Formulação de raciocínios, análise e interpretação de dados. 
• Análise crítica de resultados e de procedimentos. 
• Capacidade de demonstração e de generalização. 
• Aplicação das teorias dos diferentes sociólogos na interpretação e explicação dos fenómenos 
sociológicos. 
• Interpretação dos conceitos e teorias da sociologia. 
• Investigação, pesquisa, seleção e organização de informação. 

Testes 
Mini testes 
Questão de Aula 
Trabalho de 
Projeto/de 
Investigação/ou 
Pesquisa 
Apresentações 
Orais e Escritas 
Debates 
Observação direta 

Comunicação 

Uso correto da 
terminologia específica da 
sociologia. 30% 

Audição, questionamento e discussão das ideias dos outros, de forma fundamentada; 
contraposição de argumentos que estimulem o debate. 

Comunicação de ideias e 
processos 

Explicação de ideias, teorias e conceitos da sociologia. 

Colaboração  

Trabalho em grupo 
Ambiente de trabalho 
Cumprimento de 
orientações  
Respeito pelo outro 

10% 
Empatia e resiliência, trabalho em equipa, interação com tolerância, negociação e aceitação de 
diferentes pontos de vista; contribuição ativa para um bom clima de trabalho; adoção de uma 
atitude crítica construtiva. 

Observação direta 
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5.2.7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL 
 

 

DISCIPLINA:  ÁREA DE INTEGRAÇÃO         ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Conhece e compreende factos, procedimentos, técnicas e conceitos. 

• Mobiliza conhecimentos para relacionar conteúdos, fundamentar ideias e 
construir argumentos e raciocínios. 

• Analisa e interpreta documentos variados. 

• Pesquisa, seleciona, organiza e trata a informação. 

• Formula hipóteses de interpretação de factos/fenómenos. 

• Define e executa estratégias adequadas para dar resposta às questões 
iniciais, reformulando-as quando necessário. 

• Manifesta pensamento crítico/reflexivo adequado à sua faixa etária e 
desenvolvimento. 

• Utiliza as TIC. 

 50% 
 

Aquisição, compreensão e 
aplicação de conhecimentos 
Pesquisa, seleção, 
organização, interpretação e 
produção da informação 

 

Testes de avaliação. 

Minitestes/Questões de aula 

Tarefas de aula/Fichas de 
trabalho. 

Questionários    digitais: Google 
Forms, Quizzes; kahoot. 

Trabalhos de projeto/pesquisa: 
individuais, pares ou em grupo. 

Guiões/relatórios de visitas de 
estudo.  

Portefólio 

Rubricas 

Questionamento oral/ 
Intervenções orais 

Trabalhos de projeto/ pesquisa: 
individuais, pares ou em grupo. 

Apresentações orais de 
trabalhos 

Debates. 

Observação direta 

 

Comunicação  

• Demonstra compreensão do que ouve e/ou lê e vê, através de reações ou 
respostas adequadas à situação, que podem ser verbais, orais ou escritas. 

• Utiliza a linguagem escrita, verbal e/ou icónica, recorrendo a vocabulário e 
linguagem próprios da disciplina. 

• Revela capacidade de argumentação defendendo os seus pontos de 
vista/ideias. 

• Utiliza documentos variados e meios digitais para comunicar. 

• Aplica o conhecimento adquirido para comunicar e intervir em problemas 
reais.  

• Desenvolve ideias e projetos criativos, recorrendo à imaginação e valor 
estético. 

20% Comunicação oral e escrita 

Colaboração  

• Trabalha em grupo, demonstrando empatia e resiliência.  

• Interage com tolerância. 

• Demonstra capacidade de iniciativa/ liderança. 

• Respeita os pares e professores 

• Contribui para um bom clima de trabalho. 

• Cumpre as orientações estabelecidas. 

• Demonstra vontade de aprender, curiosidade e autonomia. 

30% 

Trabalho em grupo e 
interação. 
Empenho na aprendizagem.  
Cumprimento de 
orientações. 
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DISCIPLINA:  FÍSICA                              ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Conhecimento/Compreensão 

45% 

• Aplica na resolução de problemas conceitos físicos e leis universais, 

enquadrando as descobertas científicas no contexto histórico e social, explicando 

as estratégias de resolução e os raciocínios demonstrativos que fundamentam 

uma conclusão. 

• Conhece procedimentos, técnicas e conceitos   

• Associa conceitos 

• Resolve exercícios e problemas contextualizando os conteúdos. 

Questões de aula; 

Tarefas de aula; 

Trabalhos de pesquisa. 

 

Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

Comunicação 

Uso da linguagem científica 

15% 

• Pesquisa, seleciona e organiza informação sobre matérias escolares e temas do 

interesse do aluno. 

• Recorre à informação disponível em fontes digitais. 

• Exprime com rigor, de forma clara e concisa. 

• Utiliza linguagem científica adequada. 

Comunicação de ideias e 
processos 

Colaboração 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

40% 

• Trabalha em equipa e colabora em pequeno e grande grupo. 

• Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

• Empenha-se no cumprimento das tarefas e é autónomo. 

• Adequa comportamentos em contexto de cooperação, partilha e colaboração. 

Grelhas de observação 

direta; 

Registos no INOVAR; 

Trabalho/pesquisa/ 

investigação; 

Tarefas de aula/casa. 

Relacionamento interpessoal 
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DISCIPLINA:  GEOGRAFIA                     ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Conhece e compreende factos, procedimentos, técnicas e conceitos. 

• Mobiliza conhecimentos para relacionar conteúdos, fundamentar ideias e construir 
argumentos e raciocínios. 

• Analisa e interpreta documentos de interesse geográfico (mapas, gráficos, 
estatísticas, imagens…), demonstrando domínio das técnicas de expressão gráfica e 
cartográfica.  

• Pesquisa, seleciona, organiza e trata a informação. 

• Formula hipóteses de interpretação de factos/fenómenos, colocando questões 
geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê). 

• Define e executa estratégias adequadas para dar resposta às questões iniciais, 
reformulando-as quando necessário. 

• Manifesta pensamento crítico/reflexivo adequado à sua faixa etária e 
desenvolvimento. 

• Utiliza as TIC e as Tecnologias de Informação Geográfica.   

 50% 

 
Analisar questões 
geograficamente 
relevantes do espaço 
português/ 
Problematizar e 
debater (as inter-
relações no território 
português e com 
outros espaços) 
 

Testes de avaliação. 

Minitestes/Questões de aula. 

Tarefas de aula/Fichas de 
trabalho. 

Questionários    digitais: Google 
Forms, Quizzes; kahoot. 

Trabalhos de projeto/ pesquisa: 
individuais, pares ou 

em grupo. 

Guiões/relatórios de visitas de 
estudo.  

Portefólio 

Rubricas 

Comunicação  

• Demonstra compreensão do que ouve e/ou lê e vê, através de reações ou respostas 
adequadas à situação, que podem ser verbais, orais ou escritas. 

• Utiliza a linguagem escrita, verbal e/ou icónica, recorrendo a vocabulário e linguagem 
próprios da disciplina. 

• Revela capacidade de argumentação defendendo os seus pontos de vista/ideias. 

• Utiliza documentos de interesse geográfico, assim como meios digitais, para 
comunicar. 

• Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de 
estudo do Território para comunicar e intervir em problemas reais.  

• Desenvolve ideias e projetos criativos, recorrendo à imaginação e valor estético. 

25% 
Comunicar e 
participar 

Questionamento oral/ 
Intervenções orais 

Questões escritas (itens de 
construção) 

Trabalhos de projeto/ pesquisa: 
individuais, pares ou em grupo. 

Apresentações orais de 
trabalhos 

Debates. 

Rubricas 

Observação direta 

Colaboração  

• Trabalha em grupo, demonstrando empatia e resiliência.  

• Interage com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/ liderança. 

• Respeita os pares e professores e contribui para um bom clima de trabalho. 

• Cumpre as orientações estabelecidas. 

• Demonstra vontade de aprender, curiosidade e autonomia. 

25% 

Trabalhar em grupo e 
interagir. 
Empenhar-se na 
aprendizagem.  
Cumprir orientações. 
 

Observação direta de atitudes 

Listas de verificação 

Rubricas 
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DISCIPLINA:  HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES       ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS                                                                                                            

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS5 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades  

 
AQUISIÇÃO de 
conhecimentos históricos 
(cultura e artes). 
 

40% 

• Localização no tempo e no espaço. 

• Contextualização histórica e cultural. 

• Reconhecimento de acontecimentos e individualidades 
históricas de referência (Biografias/Acontecimentos). 

Síntese de aula 
Portefólio 
Mapa de conceitos 
Teste 
Questão aula 
Questionário 
Entrevista 
Trabalho de pesquisa 
Trabalho de projeto 
Produção de texto oral ou escrito 
(Reflexões) 

MOBILIZAÇÃO do 
conhecimento histórico 
relacionando-o com as 
artes visuais. 

• Análise e reflexão de movimentos ou objetos artísticos. 

• Reconhecimento de obras e individualidades artísticas de 
referência (Casos Práticos). 

• Enquadramento do contexto português. 

Comunicação  

LINGUAGEM  
(Oral e Escrita) 

30% 

• Utilização de vocabulário específico. 

• Clareza do discurso. 

• Capacidade de síntese. 

Observação direta e lista de 
verificação 
Debate 
Exposição oral 
Trabalho de pesquisa 
Trabalho de projeto 
Produção de texto oral ou escrito 
(Reflexões) 

METODOLOGIA DE 
TRABALHO 

• Seleção de informação relevante. 

• Sentido/Pensamento Crítico. 

• Organização da Informação. 

Colaboração  

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

30% 

• Empenhado e participativo. 

• Colaboração em equipa.  

• Respeitador da diferença/do outro. 

Observação direta e lista de 
verificação 
 DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 
• Responsável/autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 
5 As competências são transversais a todos os módulos. No 1.º ano leciona-se do módulo 1 ao 5 e no 2.ºano o módulo 6 ao 10 - ver AE e Planificações.                                                                                  
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                                                   ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Factos e 
procedimentos 
matemáticos, 
resolução de 
problemas, 
raciocínio 
matemático, 
conexões e 
modelação 
matemática 

50% 

• Compreender os conteúdos dos temas específicos a tratar ao longo dos 

módulos, no sentido de os conhecer e saber aplicá-los na resolução de 

exercícios com um grau de complexidade médio ou reduzido.  

• Resolver problemas e atividades de modelação, nomeadamente no âmbito 

de projetos, que mobilizem conhecimentos adquiridos, fomentem novas 

aprendizagens e permitam a articulação com outras disciplinas. 

• Tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, folhas de 

cálculo, aplicações interativas, programas de geometria dinâmica como o 

GeoGebra, ou outras), nomeadamente para resolver problemas, explorar, 

investigar e comunicar. 

• Interpretar informação de situações do quotidiano (tabelas, gráficos, textos) 

e analisar criticamente dados, informações e resultados obtidos. 

• Formular questões em contextos familiares variados e desenvolver 

investigações estatísticas, recorrendo a bases de dados diversas, 

organizando e representando dados e interpretando resultados. 

• Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de outras 

disciplinas. 

• Reconhecer as vantagens na escolha de referenciais, no uso das 

coordenadas e no uso de condições para modelar situações e resolver 

problemas. 

• Resolver problemas reais ligados à área de interesse do curso que possam 

ser modelados por equações/inequações. 

• Jogar diferentes jogos (individuais e a pares), testando estratégias. 

Fichas de Trabalho 

Testes  

Minitestes  

Questões-Aula 

Relatórios 

Apresentações Orais 

Trabalhos de projeto e/ou de investigação e/ou 

de pesquisa 

Resolução de problemas de modelação 

Portefólio 

Questionários digitais 

 

Comunicação 

Utilização da 
linguagem 
simbólica 
matemática 
 
Comunicação 
de ideias e 
processos 

20% 

• Explicar ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito. 

• Justificar procedimentos, raciocínios e conclusões, nomeadamente, 

utilizando linguagem simbólica matemática. 

• Ouvir, questionar e discutir as ideias de outros, de forma fundamentada, e 

contrapor com argumentos que estimulam o debate. 

• Utilizar corretamente a linguagem matemática 

Fichas de Trabalho 

Testes, Minitestes, Questões-Aula 

Relatórios 

Apresentações Orais 

Trabalhos de projeto e/ou de investigação e/ou 

de pesquisa 

Resolução de problemas de modelação 

Portefólio 

Observação direta 
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Colaboração 

Trabalho em 
grupo, ambiente 
de trabalho e 
cumprimento de 
orientações 

30% 

• Trabalhar em equipa, ser empático e resiliente. 

• Interagir com tolerância, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. 

• Mostrar capacidade de liderança. 

• Demonstrar iniciativa e curiosidade.  

• Contribuir ativamente para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

• Adotar uma atitude crítica, construtiva. 

• Demonstrar vontade de aprender. 

Portefólio 

Observação direta e/ou listas de 

verificação 
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DISCIPLINA:  PORTUGUÊS                   ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 

TRANVERSAIS 

AO 

AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 

capacidades 

• Ler e interpretar textos escritos de diversos géneros. 
• Apreciar a estética dos textos literários e o modo como manifestam experiências e 

valores. 

• Contextualizar textos literários portugueses de diversas épocas e de vários géneros 

em função de grandes marcos históricos e culturais 

 

50% 

LEITURA 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Sínteses  

Resumos  

Debates  

Trabalho de 

pesquisa/investigação  

Trabalho de projeto 

(disciplinar/interdisciplinar) 

Projeto de leitura  

Questões de aula  

Produção de textos 

orais/escritos:  

- textos de opinião;  

- textos expositivos;  

- apreciações críticas. 

Testes  

Fichas de trabalho 

• Escrever, com fluência, correção, formalidade e adequação comunicativa, textos de 
géneros distintos, manifestando consciência das suas características específicas e 
domínio dos mecanismos de organização e coesão do discurso.  

• Mobilizar, adequada e criteriosamente, informação pesquisada em fontes 
diversificadas, respeitando os princípios éticos do trabalho intelectual.  

ESCRITA 

• Revelar um conhecimento explícito sistematizado sobre aspetos essenciais dos 
diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, 
semântico e textual-discursivo) da língua. 

• Mobilizar um conhecimento metalinguístico seguro dos aspetos de estrutura e de 
funcionamento da língua considerados essenciais.  

• Respeitar e valorizar as diferentes variedades do português, reconhecendo o 
português padrão como a norma e usando, com segurança, um registo de língua 
adequado a diferentes contextos. 

GRAMÁTICA 

Comunicação  

• Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes géneros, 
identificando modos específicos de organização da informação, apreciando a 
intenção e a eficácia comunicativas e posicionando-se criticamente. 

• Produzir textos orais de géneros específicos adequados a diferentes finalidades e 

situações de comunicação, manifestando segurança e domínio dos mecanismos de 

organização e coesão do discurso. 

10% ORALIDADE 

• Escrever, com fluência, correção, formalidade e adequação comunicativa, textos de 
géneros distintos, manifestando consciência das suas características específicas e 
domínio dos mecanismos de organização e coesão do discurso. 

15% ESCRITA 

Colaboração 

• Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 

• Interagir com tolerância, demonstrando capacidade de iniciativa/liderança. 

• Respeitar os pares e professores, contribuindo para um bom clima de trabalho. 

• Cumprir as orientações estabelecidas. 

25% 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Observação direta e lista de 

verificação 

Trabalhos de pesquisa/ 

investigação /projeto 
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM)                               ENSINO SECUNDÁRIO-CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 

AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

 

Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos 
descritores para os níveis de proficiência A1, A2 e B1, 
relativamente aos domínios da leitura, da gramática e 
da interação cultural. 

40% 

LEITURA 

GRAMÁTICA 

INTERAÇÃO CULTURAL 

Testes, fichas, questões de aula, quizzes 
Trabalhos de pesquisa/ investigação /projeto  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas 

Comunicação  
Confrontar com quadro 1, no que diz respeito aos 
descritores para os níveis de proficiência A1, A2 e B1, 
relativamente aos domínios da oralidade e da escrita. 

40% 

ORALIDADE: 
compreensão 

produção  
interação 

 
 

ESCRITA 

Testes e fichas de compreensão do oral 
Produções orais e produção oral de rotina no dia a dia 
Dramatizações 
Produção de textos escritos de diferentes géneros  
Portefólio 
Grelhas de registo 
Rubricas  

Colaboração 

▪ Trabalhar em grupo, com empatia e resiliência. 
▪ Interagir com tolerância, demonstrando capacidade 

de iniciativa/liderança. 
▪ Respeitar os pares e professores, contribuindo para 

um bom clima de trabalho. 
▪ Cumprir as orientações estabelecidas. 

20% 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA/ 
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
 

Observação direta e lista de verificação 
Rubricas 
Trabalhos de pesquisa/ investigação /projeto 
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Quadro 1 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  
(DESCRITORES DE DESEMPENHO) 

A1 A2 B1  
• Compreender as principais ideias de textos 

escritos sobre assuntos do quotidiano 
• Compreender o sentido global, o conteúdo e a 

intencionalidade de textos de linguagem corrente;  

• Reconhecer a sequência temporal dos 
acontecimentos em textos narrativos 

• Compreender as linhas temáticas e o conteúdo global 
de textos de géneros diversificados, sendo capaz de 
compreender textos e fragmentos de textos literários de 
dimensão e vocabulário acessíveis 

LEITURA 

• Reconhecer e reproduzir estruturas 
linguísticas simples 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva 
autonomia, estruturas simples, cometendo ainda 
erros elementares de forma sistemática 

• Reconhecer e reproduzir, com progressiva autonomia, 
usando com razoável correção, estruturas linguísticas 
mais complexas, apesar das influências óbvias da 
língua materna 

GRAMÁTICA 

• Integrar no seu discurso elementos 
constitutivos da própria cultura, de diversas 
culturas em presença e da cultura da língua de 
escolarização;  

• Entender, de modo genérico, a perspetiva da 
sua cultura e da cultura portuguesa. 

• Estabelecer relações entre a cultura de língua 
materna e a da língua estrangeira, compreendendo 
as diferenças e semelhanças. 

• Reconhecer a importância das competências 
comunicativas nas competências interculturais 

• Interagir com espontaneidade em conversas 
quotidianas;  

• Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 

• Apresentar questões, problemas ou conceitos sem 
recurso a suporte de imagem. 

INTERAÇÃO 
CULTURAL 

• Compreender o conteúdo de breves 
mensagens sobre a vivência quotidiana  

• Produzir enunciados breves sobre situações 
do quotidiano pessoal e escolar 

• Comunicar em situações quotidianas 

• Compreender os aspetos essenciais de uma 
sequência e de um diálogo e de enunciados simples 
sobre temas familiares 

• Produzir enunciados breves, com o objetivo de 
cumprir várias funções, sobre situações familiares. 

• Transmitir informação com progressiva fluência 
sobre assuntos de ordem geral ou de interesse 
pessoal 

• Compreender os aspetos essenciais de discursos 
ouvidos em linguagem padrão;  

• Produzir enunciados com diferentes funcionalidades, 
sobre assuntos diversos, apresentando pontos de vista 
e justificando 

• Recontar histórias a partir de um suporte oral ou escrito 

• Interagir com espontaneidade em conversas 
quotidianas 

ORALIDADE 

• Produzir breves textos escritos sobre assuntos 
do quotidiano 

• Produzir textos sobre assuntos conhecidos ou de 
interesse pessoal, com progressiva correção 

• Produzir textos de diferentes géneros e com diferentes 
finalidades, usando um discurso simples e coerente.  

ESCRITA 
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DISCIPLINA:  TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS 

PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

Conhecimento/ 
compreensão 

70% 

• Compreensão dos conteúdos dos temas a tratar ao longo do ano letivo, no sentido de 
identificar, interpretar e saber aplicá-los na resolução de exercícios e problemas da área da 
informática.  

• Domínio técnico do software específico a utilizar. 
Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de projeto 

Apresentações orais 

 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Investigação, pesquisa, seleção, organização de informação e identificação de problemas. 

• Apresentação de soluções para os problemas propostos/encontrados, mobilizando 
conhecimentos adquiridos ou novos conhecimentos. 

• Utilização de estratégias adequadas, criativas e inovadoras, na resolução de problemas, e 
mobilização dos recursos necessários para a concretização das tarefas propostas. 

Comunicação 

Domínio de 
linguagem 
científica 

10% 

 

• Capacidade de descrever e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões, com clareza e 
objetividade, utilizando vocabulário técnico-científico específico. 
 

• Capacidade de ouvir, questionar e discutir ideias, de forma fundamentada. 

Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalho de pesquisa e 
de projeto  

Apresentações orais 

Observação direta 

Comunicação de 
ideias e 
processos 

Colaboração 

Relacionamento 
interpessoal 

20% 

• Espírito de cooperação e de partilha, com tolerância, empatia e responsabilidade. 
Fichas de trabalho 

Questões-Aula 

Trabalho de pesquisa e 
de projeto  

Apresentações orais 

Observação direta 

Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

• Autonomia, iniciativa e curiosidade.  

Cumprimento de 
orientações 

• Cumprimento das orientações estabelecidas. 

• Demonstração de vontade de aprender. 
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ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS (ao abrigo das alíneas b), c), d) e e), do artigo 10.º do decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho)   

Critérios de avaliação das ÁREAS DISCIPLINARES (desenvolvidas pelos docentes da turma) e ÁREAS DISCIPLINARES SUBSTITUTIVAS (trabalhadas no 

Centro de Apoio à Aprendizagem com o docente de Educação Especial).6    

 

CRITÉRIOS 
TRANVERSAIS 
AO 
AGRUPAMENTO 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

% 
DOMÍNIOS/ 

COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

• Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 

• Constrói produtos e conhecimento. 

10% 

Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

Observação; 
 
Fichas de avaliação de 
conhecimentos; 
 
Registo individualizado onde 
o professor assinala aspetos 
relevantes do aluno, bem 
como elementos relativos às 
suas atitudes e 
comportamentos. 

 
Trabalhos do aluno 

 

• Pensa, observa, analisa e argumenta. 
Pensamento Critico e 
Pensamento Criativo 

• Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e 
executa operações técnicas. 

Saber Científico, Técnico e 
Tecnológico 

 
 
 

Comunicação 

• Utiliza diferentes linguagens e símbolos, aplicando-os aos 
diferentes contextos de comunicação. 

• Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão. 
 
 
 

10% 

Linguagens e Textos 

• Valida e mobiliza informação. 

• Transforma a informação em conhecimento. 

• Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

Informação e Comunicação 

Colaboração 

• Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos. 

• Consolida e aprofunda competências. 

• É responsável e autónomo. 

80% 

Desenvolvimento Pessoal e 
Autonomia 

• Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o 
respeito pelo ambiente. 

• Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 

Bem Estar, Saúde e Ambiente 

• Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 
manifestações culturais. 

Sensibilidade Estética e Artística 

• Coopera e partilha. Relacionamento Interpessoal 

• Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-motora e tem 
consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral. 

Consciência e Domínio do Corpo 

 
6 Nas disciplinas em que os alunos frequentem a turma, a avaliação é realizada pelo docente da disciplina que a leciona. Nas outras disciplinas/áreas disciplinares substitutivas, 

a avaliação é feita pelo docente de Educação Especial.                  
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6. CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 

 

6.1. APROVAÇÃO/NÃO APROVAÇÃO EM ANOS TERMINAIS DE CICLO - 4.º, 6.º E 9.º ANOS 

Não ficam aprovados os alunos nas situações seguintes: 

1.º ciclo 
• Insuficiente a Português e a Matemática 

• Insuficiente a Português ou a Matemática e, cumulativamente, insuficiente a mais duas outras disciplinas 

6.º e 9.º anos 
• Classificação inferior a 3 a Português e a Matemática 

• Classificação inferior a 3 a três ou mais disciplinas 

 

6.2. TRANSIÇÃO/RETENÇÃO EM ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO 

Tendo em vista a uniformização da avaliação interna final nos vários conselhos de turma devem ser tidas em consideração o seguinte conjunto de situações 

de retenção, bem como os fatores de ponderação: 

a. Os alunos transitam com quaisquer três níveis inferiores a 3.  

b. Sempre que os alunos apresentem mais de três disciplinas com classificação inferior a nível 3, o conselho de turma deverá proceder a uma reflexão, tendo 

em conta os fatores de ponderação estabelecidos pelo Conselho Pedagógico: 

• O desempenho global do aluno em todas as disciplinas (desenvolveu/ não desenvolveu as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os 

seus estudos). 

• As competências desenvolvidas e o desempenho das componentes transversais do ensino da Cidadania e de TIC e competências de literacia. 

• Assiduidade. 

• Existência já de retenção no mesmo ano de escolaridade ou em anos anteriores. 

 

Depois de refletir sobre estes aspetos, o conselho de turma pode decidir pela retenção ou progressão, sem alteração das classificações propostas. Neste caso, 

deve proceder-se a uma votação em que terá de se registar uma maioria. Em caso de empate, o diretor de turma terá voto de qualidade. 

É de salientar que “A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a retenção considerada excecional” (Ponto 

2, do Artigo 32.º, da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto). 
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7. CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO/PROGRESSÃO NO ENSINO SECUNDÁRIO DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 

A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final de disciplina igual ou superior a 10 valores e a classificação anual 

de frequência, no ano terminal das disciplinas plurianuais, não pode ser inferior a 8 valores. 

 

A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação anual de frequência ou final de disciplina não seja inferior a 

10 valores a mais do que duas disciplinas, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes: 

 

a) Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações anuais de frequência inferiores a 10 valores, em uma ou duas disciplinas, progridem 

nesta(s) disciplina(s), desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) não seja(m) inferior(es) a 8 valores; 

b) Os alunos não progridem nas disciplinas trienais em que tenham obtido consecutivamente nos 10.º e 11.º anos classificação anual de frequência inferior 

a 10 valores; 

c) São também consideradas, para os efeitos de transição de ano, as disciplinas a que o aluno tenha sido excluído por faltas ou anulado a matrícula; 

Ilustração: 

TRANSIÇÃO DO 10.º PARA O 11.º ANO 

Situação do aluno, quanto à classificação das 
disciplinas 

O aluno: 

Classificação igual ou superior a 10 valores em todas as 
disciplinas 

• transita de ano e progride em todas as disciplinas. 

Classificação inferior a 10 valores no máximo a duas 
disciplinas  

• transita de ano e progride na(s) disciplina(s) em que a classificação for igual ou superior a 8 valores.  

Classificação inferior a 10 valores em mais do que duas 
disciplinas 

• não transita de ano.  

• pode inscrever-se nas disciplinas em que obteve classificação igual ou superior a 10, para melhoria de nota.  
 

 
TRANSIÇÃO DO 11.º PARA O 12.º ANO 

Situação do aluno, quanto à classificação das 
disciplinas 

O aluno: 

Classificação igual ou superior a 10 valores em todas as 
disciplinas 

• transita de ano e progride em todas as disciplinas. 

Classificação inferior a 10 valores no máximo a duas 
disciplinas 

• transita de ano com aprovação nas disciplinas bienais em que a classificação final seja igual ou superior a 10 e progride 
nas disciplinas trienais com classificação igual ou superior 8, desde que no 10.º ano tenha tida tido, pelo menos,10 valores.7 

Classificação inferior a 10 valores em mais do que duas 
disciplinas 

• não transita de ano.  

• pode inscrever-se nas disciplinas em que obteve classificação igual ou superior a 10, para melhoria de nota. 

 
7 Nas disciplinas com classificação final inferior a 10 valores, pode realizar exame de equivalência à frequência, tendo de obter uma classificação mínima de 10 valores. 

Nos 11.º e 12.º anos, a classificação das disciplinas sujeitas a exame final nacional depende da legislação em vigor no respetivo ano letivo. 
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8. CERTIFICAÇÃO À SAÍDA DO ENSINO SECUNDÁRIO DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

À saída do ensino secundário é passado um certificado onde constam as classificações obtidas pelo aluno nas disciplinas deste ciclo de ensino e as 

classificações obtidas nos exames nos exames nacionais (FICHA ENES). O aluno recebe, ainda, um documento que atesta a sua participação empenhada 

em atividades e/ou projetos de reconhecida relevância, ou cargos em órgãos do Agrupamento, bem como prémios atribuídos no âmbito da sua atividade 

escolar. Deste documento constam também as iniciativas ou ações exemplares de reconhecida relevância social, comunitária ou de expressão de solidariedade 

realizadas no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento. 

 

9. QUADROS DE EXCELÊNCIA E VALOR 

Em conformidade com o Regulamento Interno do Agrupamento, os quadros de excelência e de valor reconhecem anualmente o mérito dos alunos, 

respetivamente, em relação aos resultados da avaliação e às atitudes demonstradas, bem como às ações desenvolvidas. 

 

10. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DE PLNM 

As Portarias n.º 226-A/2018 de 7 de agosto, e n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, regulamentam o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, quanto às ofertas 

educativas do ensino básico e à oferta dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, definindo, entre outros, regras e procedimentos inerentes à 

conceção e operacionalização do currículo, bem como à avaliação e certificação das aprendizagens. Ambas as portarias conferem ainda, de acordo com o 

estipulado também em outros documentos emanados pela tutela, a oferta da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) aos alunos cuja língua 

materna não seja o português ou que não tenham tido o português como língua de escolarização.  

Tendo em vista a integração destes alunos e o respeito por princípios de equidade e de igualdade de oportunidades, a avaliação dos alunos de PLNM baseia-

-se não só na aplicação dos critérios gerais e específicos das diferentes disciplinas, mas ponderando também a progressão dos alunos nos diferentes domínios 

de avaliação, prevendo a mobilização de medidas diferenciadas que contribuam para um progressivo domínio da língua portuguesa e para a apropriação do 

currículo.  

Note-se ainda que os alunos posicionados nos níveis de iniciação e intermédio devem usufruir de estratégias adequadas ao seu nível de proficiência linguística, 

cabendo aos docentes das diversas disciplinas, em articulação com os respetivos grupos disciplinares e com a colaboração do professor de PLNM, a proposta 

de modalidades de trabalho, materiais pedagógicos e instrumentos de avaliação adequados ao perfil dos alunos (considerando o formato dos itens, a estrutura 

sintática dos enunciados e os documentos ou outros suportes utilizados nos instrumentos de avaliação),bem como o carácter transversal da língua portuguesa 

como instrumento de apropriação do currículo. 

 

Nota de Fim: 

Este documento não dispensa uma leitura integral dos normativos legais em vigor. 


