
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                  Nível:  7º Ano 

 
Domínios  

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  
 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  

Compreender textos orais identificando assunto, tema e 
intenção comunicativa (expor, informar, narrar, descrever, 
expressar sentimentos, persuadir), com base em inferências.  
 
Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da audição/visionamento. 
 
Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das 
ideias-chave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 

Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e 
os objetivos de comunicação.  
 
Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 
situações de intervenção formal, para expressar pontos 
de vista e opiniões e fazer a exposição oral de um tema. 
 
Respeitar as convenções que regulam a interação 
discursiva, em situações com diferentes graus de 
formalidade.  
 
Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a 
partir do feedback dos interlocutores.  
 
Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios 
previamente acordados com o professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Respeitador da diferença/ 
do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 
Guiões de leitura dos 
textos dos diferentes 
géneros. 
 
Testes de avaliação 
da compreensão do 
discurso oral. 
 
Produção de 
discursos orais dado 
o género (com 
preparação prévia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testes  
 
 
 
 

Instrumentos 
específicos 

 
Testes de verificação 
de leitura 
(sonora/expressiva; 
orientada; 
compreensão/ 
Interpretação; etc) 
 
 
 
 
 
 

 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: biografia, textos de géneros jornalísticos de opinião (artigo de 
opinião, crítica), textos publicitários.  
 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  

Explicitar o sentido global de um texto.  

Fazer inferências devidamente justificadas.  

Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos, opiniões.  

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

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

Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os valores e modelos projetados.  

Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos.  

Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 

 

 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 
 

45% 
 
 
 
 
 

35% 
 

ou  
 

25% (com 
PDAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Educação 
Literária 

Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de oito autores diferentes, duas 
narrativas de autores de língua portuguesa e um texto dramático).  
 
Interpretar os textos em função do género literário. 

 Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha maior e menor).  

Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  

Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados na obra e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.). 
  
Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido (enumeração, pleonasmo e hipérbole).  

Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a suportes variados. 

Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação de diferentes textos (obras 
escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Exercícios de 
diferente natureza 
(questionários de 
leitura; guiões de 
análise; composição 
orientada; exercícios 
de gramática em 
contexto; etc) 
 
 
 
 
 
 
 
- Projetos DAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% (quando 
realizados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 
âmbito de géneros como: resumo, exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a questões de leitura.  
 
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação por parágrafos.  

Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a progressão temática e a coerência global 
do texto.  
 
Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e de conexão interfrásica mais complexos com 
adequada introdução de novas informações, evitando repetições e contradições. 
  
Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão de diversos pontos de vista.  

Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação das fontes. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I, J) 
 
 Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Respeitador da diferença/ 
do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 

 
Gramática 

Identificar a classe de palavras: determinante relativo, pronome relativo, advérbio relativo; conjunção e locução conjuncional 
coordenativa disjuntiva, conclusiva e explicativa e subordinativa final, condicional e completiva; locução prepositiva. 
  
Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. Utilizar corretamente o pronome pessoal átono 
(verbos antecedidos de determinados pronomes e advérbios).  
 
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas. 

 Identificar a função sintática de modificador (de nome e de grupo verbal).  

Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, condicionais; substantivas completivas (selecionadas por verbo) e 
adjetivas relativas (restritiva e explicativa).  

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                  Nível:  7º Ano 

 
Distinguir os processos de derivação e de composição na formação regular de palavras.  

Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza geográfica. 

 Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase. 
 

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

 
 
 
 
 
Registos de 
observação direta 
 
Registo de 
autoavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 
Valores 

Responsabilidade e integridade 

Excelência e exigência 

Curiosidade, reflexão e inovação 

Cidadania e participação  

Liberdade 

 
 

Participar/colaborar de forma responsável nas tarefas da 
aula, cumprindo as regras estabelecidas. 
 
Trabalhar individualmente e/ou em equipa. 
 
Interagir com tolerância e empatia. 

Revelar autonomia/iniciativa para superar as dificuldades. 

Refletir sobre a aprendizagem através da sua autoavaliação. 

Utilizar suportes tecnológicos e outros recursos didáticos 

 

Responsável/autónomo 
(D, E, F, J) 
 
Respeitar-se de si e do 
outro 
(E, F, H) 
 
Participativo/colaborador 
(D, E, F) 
 
Crítico/analítico 
(D) 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e 
integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem 
comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os 
outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 
 

 



 

 

Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.15) + (Média Instrumentos específicos x 0.25) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.15) + (Média Instrumentos específicos x 0.35) + (Valores x 0.5) 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8º Ano 

 
Domínios  

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  
 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  
 
Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, 
relacionando as informações expressas com o contexto e com o 
objetivo (expor, informar, explicar, persuadir). 
 
Explicar sentidos figurados e contextuais com base em 
inferências. 
 
Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos 
objetivos comunicativos.  
 
Sintetizar a informação recebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 

Fazer exposições orais para apresentação de temas, 
ideias e opiniões. 
 
Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção 
comunicativa e o género textual (expor/informar, explicar, 
argumentar), individualmente e/ou com discussão de 
diversos pontos de vista.  
 
Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados (coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 
 
Usar recursos verbais e não verbais com fluência e 
correção (apresentação eletrónica, Web). 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I, J) 
 
 Respeitador da diferença/ do 
outro 
 (A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador (B, 
C, D, E, F) 

 
Guiões de leitura 
dos textos dos 
diferentes géneros. 
 
Testes de avaliação 
da compreensão do 
discurso oral. 
 
Produção de 
discursos orais 
dado o género (com 
preparação prévia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testes  
 
 
 
 

Instrumentos 
específicos 

 
Testes de 
verificação de 
leitura 
(sonora/expressiva; 
orientada; 
compreensão/ 
Interpretação; etc) 
 
 
Exercícios de 
diferente natureza 
(questionários de 
leitura; guiões de 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, comentário; texto de 
opinião. 
 
Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa. 

Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas.  

Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  

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

Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos métodos do trabalho científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
 Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 
 
 
 

45% 
 
 
 
 
 

35% 
 

ou  
 

25% (com 
PDAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Educação 
Literária 

 
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de sete autores diferentes, duas 
narrativas de autores de língua portuguesa e um texto dramático). 
 
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das experiências e 
dos valores. 
 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica. 

Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas. 

Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto (designadamente a antítese).  

Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou obra. 

Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados. 

Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

análise; composição 
orientada; 
exercícios de 
gramática em 
contexto; etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projetos DAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% (quando 
realizados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 
âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura. 
 
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão. 
 
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição sobre 
personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  
 
Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais de pontuação. 

Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística.  

Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/culto/informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Criativo 
 (A, C, D, J)  
 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
 Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Respeitador da diferença/ do 
outro 
 (A, B, E, F, H) 
 
 Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 

Gramática 
Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e existencial.  

Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, 
concessiva. 
 
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas. 

Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto. 

Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação substantiva. 

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8º Ano 

 
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo. 

Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas. 

Analisar relações de sentido entre palavras. 

Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social. 

Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção de compromissos. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação direta 
 
Registo de 
autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

Valores 
Responsabilidade e integridade 

Excelência e exigência 

Curiosidade, reflexão e inovação 

Cidadania e participação  

Liberdade 

 

 

Participar/colaborar de forma responsável nas tarefas da 
aula, cumprindo as regras estabelecidas. 
 
Trabalhar individualmente e/ou em equipa. 
 
Interagir com tolerância e empatia. 

Revelar autonomia/iniciativa para superar as dificuldades. 

Refletir sobre a aprendizagem através da sua autoavaliação. 

Utilizar suportes tecnológicos e outros recursos didáticos 
 

Responsável/autónomo 
(D, E, F, J) 
 
Respeitar-se de si e do outro 
(E, F, H) 
 
Participativo/colaborador 
(D, E, F) 
 
Crítico/analítico 
(D) 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e 
integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem 
comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os 
outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 
 

 



 

Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.15) + (Média Instrumentos específicos x 0.25) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.15) + (Média Instrumentos específicos x 0.35) + (Valores x 0.5) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

  
7º ANO - INICIAÇÃO  

 
Domínios 

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 
 

 
Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de 

avaliação 

 
Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 E
 I

N
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
 
 
Compreensão oral 
Identificar um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e textos simples e 
curtos, desde que o discurso seja muito claro, pausado, cuidadosamente articulado e relativo à identificação e 
caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
 
 
Compreensão escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos ilustrados, relativos à identificação e 
caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 
 
 
 
Produção oral 
Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente compreensível e apoiando-se num 
texto memorizado com um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas. 
 
 
 
Produção escrita 
Escrever textos (30-40 palavras) simples e muito curtos, em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares. 
 
 
 
Competência Intercultural 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) da língua estrangeira no seu meio 
envolvente e nas práticas de comunicação da vida quotidiana. 

 
 
 
Conhecedor / sabedor /  

culto / informado: 

A,B,E,G,I,J 

 
Comunicador: 

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

 
Questionador: 

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

 
Crítico / Analítico: 

A,B,C,D,E,H 

 

Criativo: 

A,C,D,E,H,J 

 
Indagador / investigador: 

A,C,D,E,F,H,I 

 
Participativo / colaborador: 

B,C,D,E,F   

 
 
Sistematizador / organizador: 

A,B,C,E,F,I,J 

 
 
Compreensão do oral 

- Exposições orientadas e 

preparadas 

- Diálogos, simulações 

- Participação espontânea 

(registos de observação 

direta)  

 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Testes e Minitestes 

 

 
 
50% 
 
 
 

 

- Trabalhos escritos 

individuais  

- Trabalhos escritos de 

pares/grupo 

 

 

- Projetos DAC 

 
 
 
30% 
(ou 20%) 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
(quando 
realizados) 

 

 

 



 

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

                                                                                                                                         
7º ANO - INICIAÇÃO 

 
Domínios 

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 
 

 
Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos 
de avaliação 

 
Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

  

 
 

RESPONSABILIDADE / REGRAS E VALORES 
 
- Assiduidade e pontualidade 
- Comportamento adequado 
- Organização do material escolar 
- Realização das tarefas propostas 
- Cumprimento de prazos 
- Utilização de suportes técnicos e de recursos variados (manuais, dicionários, 
gramáticas)  
- Perseverança no trabalho e na superação das dificuldades 
- Reconhecimento dos erros como parte da aprendizagem 
- Reconhecimento da importância da motivação, do contacto com a língua, da 
planificação do trabalho, da pesquisa da informação e da assimilação de 
conhecimentos 
- Consolidação das aprendizagens 
- Comparação com a língua materna e outras línguas 
 
- Atitude ativa e confiante na aprendizagem da língua  
- Recolha de informação 
 
- Participação em atividades, projetos, exposições, etc. 
- Valorização das manifestações culturais das comunidades 
- Enriquecimento da sua bagagem artística 
 
- Valorização do uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação 
- Compreensão e cooperação 
- Solidariedade  
- Respeito pelo outro, pela diversidade cultural 
 
- Atenção e concentração 
- Entrada e saída ordeira da sala 
- Postura correta na sala de aula 
- Mobilização de meios não-verbais para superar as deficiências na comunicação 
 
 

 
 

CONDUTAS E COMPORTAMENTOS 
 
 
Responsabilidade e integridade 
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação 
Cidadania e participação 
Liberdade 
 
 
- Participa/colabora de forma 
responsável nas tarefas da aula, 
ponderando as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 
 
- Trabalha individualmente e/ou em 
equipa, procurando novas soluções e 
aplicações. 
 
- Interage com tolerância e empatia, 
sendo solidário para com os outros. 
 
- Aspira ao trabalho bem feito e revela 
autonomia/iniciativa para superar as 
dificuldades. 
 
- Reflete sobre a aprendizagem 
através da sua autoavaliação. 

Responsável / autónomo 
(D, E, F, J) 
 
Respeitador 
(E, F, H) 
 
Participativo / colaborador 
(D, E, F) 
 
Crítico / analítico 
(D) 
 

 
Registos de 

observação direta 

5% 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

 

 



 

 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

  
7º ANO - INICIAÇÃO 

 
 
 

Nível de proficiência linguística QECRL (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas)  
 
 

No final de cada ano, O aluno deve atingir o nível: 

7º ANO A1.2 

8º ANO A2.1 

9º ANO A2.2 

 
 
 

- No final de cada período letivo, o cálculo da classificação contempla os resultados de todos os elementos de avaliação desde o início do ano. 

 

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO na escala de 1 a 5 valores: 

Competências Comunicativa e Intercultural (95%) + Competência Estratégica (5 %) 

 

 

 

● Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Média atividades DAC (0.10) + (Valores x 0.5) 

 

 

● Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.30) + (Valores x 0.5) 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

  
8º ANO - INICIAÇÃO  

 
Domínios 

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 
 

 
Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de 

avaliação 

 
Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 E
 I

N
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
 
Compreensão oral 
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos, 
relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais e articulados de forma clara e pausada. 
 
 
Compreensão escrita 
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos, 
relacionados com situações do quotidiano e experiências pessoais, constituídos essencialmente por frases com 
estruturas elementares e vocabulário familiar. 
 
 
Interação oral 
Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, pronunciando de forma compreensível, em 
conversas curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando um repertório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares. 
 
 
Interação escrita 
Escrever correspondência (50-60 palavras) sobre situações do quotidiano e experiências pessoais em suportes 
diversos respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as 
ideias com conetores básicos de coordenação e subordinação.  
 
 
Produção oral 
Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de forma simples, em monólogos curtos 
preparados previamente, usando um repertório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares e pronunciando de forma suficientemente clara.   
 
 
Produção escrita 
Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, textos (50-60 palavras) simples e curtos, em 
suportes diversos, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e 
articulando as ideias com conetores básicos de coordenação e subordinação.  
 
 
Competência Intercultural 
Observar e identificar a diversidade na sua cultura de origem, assim como na(s) cultura(s) da língua estrangeira 
em referências, hábitos, atitudes e comportamentos inseridos em situações da vida quotidiana.  
 

 
 
 
 
 
Conhecedor / sabedor /  

culto / informado: 

A,B,E,G,I,J 

 
Comunicador: 

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

 
Questionador: 

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

 
Crítico / Analítico: 

A,B,C,D,E,H 

 
Criativo: 

A,C,D,E,H,J 

 
Indagador / investigador: 

A,C,D,E,F,H,I 

 
Participativo / colaborador: 

B,C,D,E,F   

 
Sistematizador / organizador: 

A,B,C,E,F,I,J 

 

 
 
Compreensão do oral 

- Exposições orientadas e 

preparadas 

- Diálogos, simulações 

- Participação espontânea 

(registos de observação 

direta)  

 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Testes e Minitestes 

 

 
 
 
50% 
 
 

 

- Trabalhos escritos 

individuais  

- Trabalhos escritos de 

pares/grupo 

 

 

- Projetos DAC 

 
 
 
30% 
(ou 20%) 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
(quando 
realizados) 

 



 

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

                                                                                                                                         
8º ANO - INICIAÇÃO 

 
Domínios 

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 
 

 
Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos 
de avaliação 

 
Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

  

 
 

RESPONSABILIDADE / REGRAS E VALORES 
 
- Assiduidade e pontualidade 
- Comportamento adequado 
- Organização do material escolar 
- Realização das tarefas propostas 
- Cumprimento de prazos 
- Utilização de suportes técnicos e de recursos variados (manuais, dicionários, 
gramáticas)  
- Perseverança no trabalho e na superação das dificuldades 
- Reconhecimento dos erros como parte da aprendizagem 
- Reconhecimento da importância da motivação, do contacto com a língua, da 
planificação do trabalho, da pesquisa da informação e da assimilação de 
conhecimentos 
- Consolidação das aprendizagens 
- Comparação com a língua materna e outras línguas 
 
- Atitude ativa e confiante na aprendizagem da língua  
- Recolha de informação 
 
- Participação em atividades, projetos, exposições, etc. 
- Valorização das manifestações culturais das comunidades 
- Enriquecimento da sua bagagem artística 
 
- Valorização do uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação 
- Compreensão e cooperação 
- Solidariedade  
- Respeito pelo outro, pela diversidade cultural 
 
- Atenção e concentração 
- Entrada e saída ordeira da sala 
- Postura correta na sala de aula 
- Mobilização de meios não-verbais para superar as deficiências na comunicação 
 
 

 
 

CONDUTAS E COMPORTAMENTOS 
 
 
Responsabilidade e integridade 
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação 
Cidadania e participação 
Liberdade 
 
 
- Participa/colabora de forma 
responsável nas tarefas da aula, 
ponderando as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 
 
- Trabalha individualmente e/ou em 
equipa, procurando novas soluções e 
aplicações. 
 
- Interage com tolerância e empatia, 
sendo solidário para com os outros. 
 
- Aspira ao trabalho bem feito e revela 
autonomia/iniciativa para superar as 
dificuldades. 
 
- Reflete sobre a aprendizagem 
através da sua autoavaliação. 

- Responsável / autónomo 
(D, E, F, J) 

 

Respeitador 

(E, F, H) 

 

Participativo / colaborador 

(D, E, F) 

 

Crítico / analítico 

(D) 

 
Registos de 

observação direta 

5% 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

 

 



 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

  
8º ANO - INICIAÇÃO 

 
 
 

Nível de proficiência linguística QECRL (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas)  
 
 
 

No final de cada ano, O aluno deve atingir o nível: 

7º ANO A1.2 

8º ANO A2.1 

9º ANO A2.2 

 
 

- No final de cada período letivo, o cálculo da classificação contempla os resultados de todos os elementos de avaliação desde o início do ano. 

 

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO na escala de 1 a 5 valores: 

Competências Comunicativa e Intercultural (95%) + Competência Estratégica (5 %) 

 

 

 

● Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Média atividades DAC (0.10) + (Valores x 0.5) 

 

 

● Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.30) + (Valores x 0.5) 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 



 

DOMÍNIOS DE 
AVALIAÇÃO 

(PONDERAÇÃO) 

 
APRENDIZAGENS/ 
COMPETÊNCIAS 

MODOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
FÓRMULAS DE CÁLCULO 

 
OBSERVAÇÕES 

INSTRUMENTOS VALORAÇÃO 

 

 

 

 

SABERES/ 
COMPETÊNCIAS 

NUCLEARES 

 

85% 
 

 

ORAL 

 Compreensão 

 Expressão 

 Leitura 

 Interação  
 
ESCRITA 

 Compreensão / Leitura 

 Expressão 
 Gramática 

 
 

 Participação 
      (formal / Informal) 
 

 
 

 Testes 

 

 Trabalhos individuais / 
      pares /  grupo  

 

 
15% 

 
 
 

 

 

C = SC+ PV 
 
C = classificação  
 
SC = classificação na escala  
         de  0 a 100  

(Saberes / Competências 
nucleares) 

 
PV = classificação na escala  
         de  0 a 100 

    (Princípios e Valores…) 
 
 
 
 

 Ao longo do ano, todos os 
períodos têm o mesmo 
peso. 

 

 

 

 
 
- No início do ano, a percentagem 

da ESCRITA será distribuída 

pelos TESTES, TRABALHOS 

INDIVIDUAIS e TRABALHOS DE 

GRUPO/PARES em reunião de 

planificação, podendo a mesma 

ser ajustada ao longo do ano 

letivo em função das 

características de cada turma. 

 

 

 
55% 

 
 

15% 

 
 
 

70% 

 
 
 
PRINCÍPIOS E VALORES / 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS E 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

 

15% 

 

 Assiduidade / Pontualidade 

 Comportamento 

 Empenho nas atividades da 

aula 

 Material e sua organização 

 Autonomia 

 Compreensão, cooperação e 

abertura às ideias dos outros 

 Utilização das  TIC  na 
aprendizagem    

 
 
 

 Observação direta 
 

 Grelhas de observação 
 

 

 

 
15% 

 
 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA-SINTRA 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE FRANCÊS – ENSINO BÁSICO 

 
 

 
 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  7.º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) (1) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação (2) 

Ponderação 

 Áreas temáticas/situacionais 
(atividades escolares e de lazer; 
situações quotidianas; serviços; 
planos para o futuro; hábitos e 
rotinas; tipos de habitação; eventos 
escolares e festividades).   

 

 

 Conhecedor / sabedor / 
culto / informado  

(A, B, G, I, J)  

 

 Transversais a qualquer um dos instrumentos 
de avaliação. 

 Competência comunicativa 

 Compreensão oral 
  → Segue instruções detalhadas em tom pausado; 
  → Identifica o conteúdo principal, bem como informações 

específicas do que se ouve e vê em textos breves e 
pausados. 

 Interação oral 
  → Troca ideias em situações quotidianas previsíveis, 

iniciando, mantendo ou terminando uma conversa 
breve. 

 Produção oral 
  → Descreve, brevemente e pausadamente, imagens, locais, 

atividades e acontecimentos; 
  → Fala, brevemente e pausadamente, sobre os temas 

explorados: atividades escolares e de lazer, situações 
quotidianas, hábitos e rotinas, serviços e planos para o 
futuro;  

  → Compara, brevemente e pausadamente, tipos de 
habitação, eventos escolares e festividades. 

 Compreensão escrita 
  → Compreende, com relativa facilidade, textos narrativos 

breves sobre temas abordados no domínio intercultural;     

  → Identifica, facilmente, informação essencial em textos 
adaptados;   

  → Lê, com relativa facilidade, pequenos textos adaptados 
de leitura extensiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Criativo / crítico /analítico  
(A, B, C, D, G, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teste de compreensão 
oral (3)  

 

10% 

 Intervenções várias 5% 

 Apresentação oral formal 15% 

 Teste global 40% 



 Competência comunicativa 
 

 

 Interação escrita 
 → Interage, de forma simples, com diversos tipos de texto, 

completando formulários, mensagens e outros textos 
curtos.  

 Produção escrita 
 → Escreve, com suficiente correcção, diálogos com 

encadeamento lógico; 
 → Descreve, com suficiente correcção, planos para o 

futuro;  
 → Escreve, com suficiente correcção, sobre pessoas, 

objetos e rotinas. 

  Uso da língua 
 → Mobiliza, com suficiente correção, os conteúdos 

linguísticos constantes do programa e das metas 
curriculares.   

 Criativo / crítico /analítico  
(A, B, C, D, G, J) 

 Teste global 40% 

 Trabalhos escritos 
diversos  (individuais, em 

pares ou em grupo) 

5% + 20% DAC 
ou 

25% s/ DAC 

 Transversal a qualquer um dos instrumentos 
de avaliação. 

 
 
 

 Competência intercultural 
 
 
 

  Reconhecimento de realidades interculturais 
distintas 

 → Conhece, com algum pormenor, o seu meio e 
identidade; 

 → Estabelece comparações entre as suas vivências e as 
dos outros sobre o seu meio cultural por oposição a 
outras culturas, incluindo a anglo-saxónica;   

 → Reconhece, compreende e explica exemplos concretos 
de atitudes de tolerância e respeito intercultural. 

 
 
 

 Indagador / investigador  

 Respeitador da diferença 
/ do outro 

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

 Transversal a qualquer um dos instrumentos 
de avaliação. 

 
 

 
 

 Competência estratégica 
 
 
 
 
 

  Comunicar eficazmente em contexto 
 → Reconhece diferentes estratégias de comunicação nas 

fases de planificação, realização e avaliação das 
atividades comunicativas e escolher a mais apropriada; 

 → Prepara, repete e memoriza uma apresentação oral com 
confiança e criatividade, à turma e/ou a outros 
elementos da comunidade educativa;   

 → Responde, com segurança e certeza, a perguntas 
colocadas; 

 → Participa em atividades de pares e grupos, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro; 

 → Pede e dá informações; 
 → Planeia, organiza e apresenta uma tarefa de pares ou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Registos de observação 
direta   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  7.º Ano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Competência estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um trabalho de grupo, minimizando possíveis diferenças 
e discordâncias. 

  Trabalho e colaboração em pares e pequenos 
grupos 

 → Participa em atividades de pares e grupos para atingir 
um objetivo a curto prazo, revelando capacidade para se 
colocar na posição do outro; 

 → Planeia, organiza e apresenta uma tarefa de pares ou 
um trabalho de grupo, partilhando tarefas e 
responsabilidades.   

  Utilização da literacia tecnológica para comunicar 
e aceder ao saber em contexto 

 → Comunica com outros a uma escala local, nacional e 
internacional por correio eletrónico;   

 → Contribui para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e 
experiências reais e quotidianas do aluno; 

 → Acede ao saber, recorrendo a aplicações informáticas 
online. 

  Pensamento crítico 
 → Desenvolve a empatia com o outro de forma a adquirir 

atitudes mais tolerantes, reconhecendo e respeitando 
opiniões divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens; 

 → Ouve atentamente, compreende o outro e reflete 
criticamente sobre o que foi dito, dando razões para 
justificar as suas conclusões e associando aprendizagens 
novas a anteriores. 

  Desenvolvimento da criatividade em contexto 
 → Pesquisa novas ideias e reinterpretar ideias existentes 

de modo a criar produtos adequados à sua realidade 
cultural e quotidiana, com impacto nos seus pares; 

 → Participa em atividades diferenciadas e de natureza 
diversa; 

 → Desenvolve a literacia em língua inglesa, lendo 
diferentes tipos de textos e adaptações de leitura 

 
 

 Sistematizador / 
oganizador  

(A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Questionador / 
comunicador / auto- 
avaliador (transversal às 

áreas)  
(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registos de observação 
direta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Competência estratégica 
 

extensiva; 
 → Desenvolve e participa em projetos e atividades 

interdisciplinares.   

  Desenvolvimento de técnicas de 
aprendizagem em contexto e regulação do 
processo de aprendizagem 

 → Discute e seleciona objetivos de aprendizagem comuns 
e individuais e desenvolve uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem;   

 → Monitoriza /avalia progressos e dificuldades na língua 
inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades 
linguísticas;  

 → Seleciona, com o apoio do professor, estratégias de 
aprendizagem eficazes para superar dificuldades e 
consolidar as aprendizagens; 

 → Utiliza dicionários bilingues e monolingues (online e em 
suporte de papel); 

 → Utiliza conhecimentos prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para fazer previsões de sentido e 
comunicar de forma simples; 

 → Participa numa reflexão e discussão no final da aula 
para identificar atividades associadas aos objetivos de 
aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; 

 → Reconhece diferentes estratégias de aprendizagem;    
 → Realiza atividades simples de auto e heteroavaliação: 

portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de 
progressão. 

 
 
 

 Participativo / colaborador 
/ responsável / autónomo 
/cuidador de si e do outro  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registos de observação 
direta   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

 

 

Notas: 1) Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final; 

             2) Os professores de cada nível / ano de escolaridade acordam sobre o tipo e número mínimo de instrumentos de avaliação a realizar por período, devendo aplicar no mínimo 1 
instrumento de avaliação de cada tipo;    

             3) A operacionalização de testes de compreensão oral está dependente da existência de condições logísticas, pelo que, na impossibilidade de aplicação dos mesmos, a respetiva 
valoração será equitativamente repartida pelos dois outros instrumentos referentes à capacidade oral. 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e comunicação C 
Raciocínio e resolução de 

problemas 
D 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E 
Relacionamento 

interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G 
Bem-estar, saúde e 

ambiente 
H 

Sensibilidade estética e 
artística 

I 
Saber científico, técnico e 

tecnológico 
J 

Consciência e domínio do 
corpo 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  7.º Ano 
 
(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8º Ano 

 
Domínios  

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  
 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  
 
Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, 
relacionando as informações expressas com o contexto e com o 
objetivo (expor, informar, explicar, persuadir). 
 
Explicar sentidos figurados e contextuais com base em 
inferências. 
 
Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos 
objetivos comunicativos.  
 
Sintetizar a informação recebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 

Fazer exposições orais para apresentação de temas, 
ideias e opiniões. 
 
Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção 
comunicativa e o género textual (expor/informar, explicar, 
argumentar), individualmente e/ou com discussão de 
diversos pontos de vista.  
 
Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados (coordenação e subordinação; 
anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 
 
Usar recursos verbais e não verbais com fluência e 
correção (apresentação eletrónica, Web). 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I, J) 
 
 Respeitador da diferença/ do 
outro 
 (A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador (B, 
C, D, E, F) 

 
Guiões de leitura 
dos textos dos 
diferentes géneros. 
 
Testes de avaliação 
da compreensão do 
discurso oral. 
 
Produção de 
discursos orais 
dado o género (com 
preparação prévia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testes  
 
 
 
 

Instrumentos 
específicos 

 
Testes de 
verificação de 
leitura 
(sonora/expressiva; 
orientada; 
compreensão/ 
Interpretação; etc) 
 
 
Exercícios de 
diferente natureza 
(questionários de 
leitura; guiões de 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, comentário; texto de 
opinião. 
 
Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação.  

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa. 

Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas.  

Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  

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

Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos métodos do trabalho científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
 Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 
 
 
 

45% 
 
 
 
 
 

35% 
 

ou  
 

25% (com 
PDAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Educação 
Literária 

 
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de sete autores diferentes, duas 
narrativas de autores de língua portuguesa e um texto dramático). 
 
Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das experiências e 
dos valores. 
 
Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica. 

Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas. 

Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto (designadamente a antítese).  

Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou obra. 

Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados. 

Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) 
professor(a)). 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

análise; composição 
orientada; 
exercícios de 
gramática em 
contexto; etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projetos DAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% (quando 
realizados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 
âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura. 
 
Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação por parágrafos, 
continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão. 
 
Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição sobre 
personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  
 
Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais de pontuação. 

Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística.  

Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/culto/informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Criativo 
 (A, C, D, J)  
 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
 Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Respeitador da diferença/ do 
outro 
 (A, B, E, F, H) 
 
 Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 

Gramática 
Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e existencial.  

Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, 
concessiva. 
 
Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas. 

Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto. 

Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação substantiva. 

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8º Ano 

 
Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo. 

Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas. 

Analisar relações de sentido entre palavras. 

Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social. 

Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção de compromissos. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação direta 
 
Registo de 
autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

Valores 
Responsabilidade e integridade 

Excelência e exigência 

Curiosidade, reflexão e inovação 

Cidadania e participação  

Liberdade 

 

 

Participar/colaborar de forma responsável nas tarefas da 
aula, cumprindo as regras estabelecidas. 
 
Trabalhar individualmente e/ou em equipa. 
 
Interagir com tolerância e empatia. 

Revelar autonomia/iniciativa para superar as dificuldades. 

Refletir sobre a aprendizagem através da sua autoavaliação. 

Utilizar suportes tecnológicos e outros recursos didáticos 
 

Responsável/autónomo 
(D, E, F, J) 
 
Respeitar-se de si e do outro 
(E, F, H) 
 
Participativo/colaborador 
(D, E, F) 
 
Crítico/analítico 
(D) 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e 
integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem 
comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os 
outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 
 

 



 

Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.15) + (Média Instrumentos específicos x 0.25) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.15) + (Média Instrumentos específicos x 0.35) + (Valores x 0.5) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 
Disciplina: ESPANHOL  

 

  
Nível: 7º ANO - INICIAÇÃO  

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 E
 I

N
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

Compreensão auditiva e audiovisual - Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal e 

verbal em textos variados com vocabulário muito frequente num discurso claro e em tom pausado. 

 
Compreensão Escrita - Segue instruções claras e diretas, identifica as ideias principais de um texto, seleciona 

informação pertinente em textos dialogais, descritivos e narrativos, com ideias articuladas, marcadores explícitos e 

vocabulário frequente. 

 

Interação Oral - Interage em conversas estruturadas, com pronúncia clara, ritmo e entoação apropriados, vocabulário 

frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados.  

 

Produção Oral - Exprime-se com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados, usando vocabulário 

frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados.   

 

Interação Escrita - Preenche formulários e escreve correspondência. Exprime-se com clareza, utilizando vocabulário 

frequente e frases com estruturas gramaticais simples. Constrói textos coerentes e coesos com conetores e tempos 

verbais adequados, por exemplo. 

 

Produção Escrita - Escreve textos em suportes diversos (30-40 palavras) usando vocabulário frequente, estruturas 

gramaticais simples. Constrói textos coerentes e coesos com conetores e tempos verbais adequados, por exemplo. 

 

Interculturalidade: 

- Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais. 

- Mobiliza conhecimentos de natureza diversa. 

- Demonstra abertura e empatia. 

 
 

Conhecedor / sabedor /  

culto / informado: 

A,B,E,G,I,J 

 
Comunicador: 

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

 
Questionador: 

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

 
Crítico / Analítico: 

A,B,C,D,E,H 

 
Criativo: 

A,C,D,E,H,J 

 
Indagador / investigador: 

A,C,D,E,F,H,I 

 
Participativo / colaborador: 

B,C,D,E,F   

 
Sistematizador / organizador: 

A,B,C,E,F,I,J 

 
 

 

- Compreensão do oral 

- Exposições orientadas e 

preparadas 

- Diálogos, simulações 

- Participação espontânea 

(registos de observação 

direta)  

 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Testes e Minitestes 

 
 
50% 
 
 

 

- Trabalhos escritos 

individuais 

- Trabalhos escritos de 

pares/grupo 

 
 
- Projetos DAC 

 
 
30% 
(ou 20%) 
 
 
 
 
 
10% (quando 
realizados) 
 

 



 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

 
Disciplina: ESPANHOL 

 

  
Nível: 7º ANO -  INICIAÇÃO 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

  

 
RESPONSABILIDADE / REGRAS E VALORES 

 
- Assiduidade e pontualidade 
- Comportamento adequado 
- Organização do material escolar 
- Realização das tarefas propostas 
- Cumprimento de prazos 
- Utilização de suportes técnicos e de recursos variados (manuais, dicionários, 
gramáticas)  
- Perseverança no trabalho e na superação das dificuldades 
- Reconhecimento dos erros como parte da aprendizagem 
- Reconhecimento da importância da motivação, do contacto com a língua, da 
planificação do trabalho, da pesquisa da informação e da assimilação de 
conhecimentos 
- Consolidação das aprendizagens 
- Comparação com a língua materna e outras línguas 
 
- Atitude ativa e confiante na aprendizagem da língua  
- Recolha de informação 
 
- Participação em atividades, projetos, exposições, etc. 
- Valorização das manifestações culturais das comunidades 
- Enriquecimento da sua bagagem artística 
 
- Valorização do uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação 
- Compreensão e cooperação 
- Solidariedade  
- Respeito pelo outro, pela diversidade cultural 
 
- Atenção e concentração 
- Entrada e saída ordeira da sala 
- Postura correta na sala de aula 
- Mobilização de meios não-verbais para superar as deficiências na comunicação 
 

 
CONDUTAS E COMPORTAMENTOS 
 
 
Responsabilidade e integridade 
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação 
Cidadania e participação 
Liberdade 
 
 
- Participa/colabora de forma 
responsável nas tarefas da aula, 
ponderar as ações próprias e alheias 
em função do bem comum. 
 
- Trabalha individualmente e/ou em 
equipa, procurando novas soluções e 
aplicações. 
 
- Interage com tolerância e empatia 
sendo solidário para com os outros. 
 
- Aspirar ao trabalho bem feito e 
revela autonomia/iniciativa para 
superar as dificuldades. 
 
- Reflete sobre a aprendizagem 
através da sua autoavaliação. 

 
 
Responsável / autónomo 
(D, E, F, J) 
 
Respeitador 
(E, F, H) 
 
Participativo / colaborador 
(D, E, F) 
 
Crítico / analítico 
(D) 

 
Registos de 

observação direta 

5% 
 



 

 
Níveis de proficiência linguística QECRL (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas)  

 
 

No final de cada ano, O aluno deve atingir o nível: 

7º ANO A1.2 

8º ANO A2.1 

9º ANO A2.2 

 
 

- No final de cada período letivo, o cálculo da classificação contempla os resultados de todos os elementos de avaliação desde o início do ano. 

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO na escala de 1 a 5 

= 

Competências Comunicativa e Intercultural (95%) + Competência Estratégica (5 %) 

 

 

 Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

 

 Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.30) + (Valores x 0.5) 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 
Disciplina: ESPANHOL 

 

  
  Nível: 7º ANO -  INICIAÇÃO 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 
Disciplina: ESPANHOL  

 

  
Nível: 8º ANO - INICIAÇÃO  

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 E
 I

N
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

Compreensão auditiva e audiovisual - Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal e verbal 

em textos variados com vocabulário muito frequente num discurso claro e em tom pausado. 

 
Compreensão Escrita - Segue instruções claras e diretas, identifica as ideias principais de um texto, seleciona informação 

pertinente em textos dialogais, descritivos e narrativos, com ideias articuladas, marcadores explícitos e vocabulário 

frequente. 

 

Interação Oral - Interage em conversas estruturadas, com pronúncia clara, ritmo e entoação apropriados, vocabulário 

frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados.  

 

Produção Oral - Exprime-se com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados, usando vocabulário 

frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados.   

 

Interação Escrita - Preenche formulários e escreve correspondência. Exprime-se com clareza, utilizando vocabulário 

frequente e frases com estruturas gramaticais simples. Constrói textos coerentes e coesos com conetores e tempos verbais 

adequados, por exemplo. 

 

Produção Escrita - Escreve textos em suportes diversos (50-60 palavras) usando vocabulário frequente, estruturas 

gramaticais simples. Constrói textos coerentes e coesos com conetores e tempos verbais adequados, por exemplo. 

 

Interculturalidade: 

- Interpreta factos, atitudes, comportamentos e valores culturais. 

- Mobiliza conhecimentos de natureza diversa. 

- Demonstra abertura e empatia. 

 
Conhecedor / sabedor /  

culto / informado: 

A,B,E,G,I,J 

 
 
Comunicador: 

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

 
 
Questionador: 

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

 
 
Crítico / Analítico: 

A,B,C,D,E,H 

 
 

Criativo: 

A,C,D,E,H,J 

 
 
Indagador / investigador: 

A,C,D,E,F,H,I 

 
 
Participativo / colaborador: 

B,C,D,E,F   

 
 
Sistematizador / organizador: 

A,B,C,E,F,I,J 

 

- Compreensão do oral 

- Exposições orientadas 

e preparadas 

- Diálogos, simulações 

- Participação 

espontânea (registos de 

observação direta)  

 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Testes e Minitestes 

 
 

 
 
50% 
 
 
 

 

- Trabalhos escritos 

individuais 

- Trabalhos escritos de 

pares/grupo 

 
 
- Projetos DAC 

 
 
30% 
(ou 20%) 
 
 
 
 
 
 
10% (quando 
realizados) 



 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

 
Disciplina: ESPANHOL 

 

  
Nível: 8º ANO -  INICIAÇÃO 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

  

 
RESPONSABILIDADE / REGRAS E VALORES 

 
- Assiduidade e pontualidade 
- Comportamento adequado 
- Organização do material escolar 
- Realização das tarefas propostas 
- Cumprimento de prazos 
- Utilização de suportes técnicos e de recursos variados (manuais, dicionários, 
gramáticas)  
- Perseverança no trabalho e na superação das dificuldades 
- Reconhecimento dos erros como parte da aprendizagem 
- Reconhecimento da importância da motivação, do contacto com a língua, da 
planificação do trabalho, da pesquisa da informação e da assimilação de 
conhecimentos 
- Consolidação das aprendizagens 
- Comparação com a língua materna e outras línguas 
 
- Atitude ativa e confiante na aprendizagem da língua  
- Recolha de informação 
 
- Participação em atividades, projetos, exposições, etc. 
- Valorização das manifestações culturais das comunidades 
- Enriquecimento da sua bagagem artística 
 
- Valorização do uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação 
- Compreensão e cooperação 
- Solidariedade  
- Respeito pelo outro, pela diversidade cultural 
 
- Atenção e concentração 
- Entrada e saída ordeira da sala 
- Postura correta na sala de aula 
- Mobilização de meios não-verbais para superar as deficiências na comunicação 
 

 
CONDUTAS E COMPORTAMENTOS 
 
 
Responsabilidade e integridade 
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação 
Cidadania e participação 
Liberdade 
 
 
- Participa/colabora de forma 
responsável nas tarefas da aula, 
ponderar as ações próprias e alheias 
em função do bem comum. 
 
- Trabalha individualmente e/ou em 
equipa, procurando novas soluções e 
aplicações. 
 
- Interage com tolerância e empatia 
sendo solidário para com os outros. 
 
- Aspirar ao trabalho bem feito e 
revela autonomia/iniciativa para 
superar as dificuldades. 
 
- Reflete sobre a aprendizagem 
através da sua autoavaliação. 

 
 
Responsável / autónomo 
(D, E, F, J) 
 
Respeitador 
(E, F, H) 
 
Participativo / colaborador 
(D, E, F) 
 
Crítico / analítico 
(D) 

 
Registos de 

observação direta 

5% 
 



 

 
Níveis de proficiência linguística QECRL (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas)  

 
 

No final de cada ano, O aluno deve atingir o nível: 

7º ANO A1.2 

8º ANO A2.1 

9º ANO A2.2 

 
 

- No final de cada período letivo, o cálculo da classificação contempla os resultados de todos os elementos de avaliação desde o início do ano. 

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO na escala de 1 a 5 

= 

Competências Comunicativa e Intercultural (95%) + Competência Estratégica (5 %) 

 

 

 Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

 

 Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.50) + (Média Oral x 0.15) + (Média Trabalhos Escritos x 0.30) + (Valores x 0.5) 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 
Disciplina: ESPANHOL 

 

  
  Nível: 8º ANO - INICIAÇÃO 



 

 

DOMÍNIOS DE 
AVALIAÇÃO 

(PONDERAÇÃO) 

 
APRENDIZAGENS / 

COMPETÊNCIAS 

MODOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
FÓRMULAS DE 

CÁLCULO 

 
OBSERVAÇÕES 

INSTRUMENTOS VALORAÇÃO 

 
 
 
 

SABERES/ 
COMPETÊNCIAS 

NUCLEARES 
 

85% 
 

 

ORAL 

 Compreensão 

 Expressão 

 Leitura 

 Interação  

 
ESCRITA 

 Compreensão /Leitura 

 Expressão 

 Gramática 

 
 

 Participação 
 (formal / Informal) 
 
 

 
 

15% 

 
 

 
 

C = SC+ PV 
 
C  = classificação  
 
SC = classificação na  
        escala de 0 a 100  

(Saberes/Competências 
nucleares) 

 
PV = classificação na  

escala de 0 a 100   

(Princípios e Valores…) 

 
 
 

 Ao longo do ano, 
todos os períodos têm 
o mesmo peso. 

 
 
 
 
 
 
 

  - No início do ano, a 

percentagem da ESCRITA  

será distribuída pelos 

TESTES, TRABALHOS 

INDIVIDUAIS e TRABALHOS 

DE GRUPO/PARES  em 

reunião de planificação, 

podendo a mesma ser 

ajustada ao longo do ano 

letivo em função das 

características de cada turma. 

 

 

 

 Testes 
 

 Trabalhos individuais 
 

 Trabalhos de pares / 
trabalhos de grupo  

 
55% 

 
10% 

 
5% 

 
 

 

70% 

 
 
 

PRINCÍPIOS E 
VALORES / 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS E 
EDUCAÇÃO PARA 

A CIDADANIA 
 

15% 

 

 Assiduidade / Pontualidade 

 Comportamento 

 Empenho nas atividades da 
aula 

 Material e sua organização 

 Autonomia 

 Compreensão, cooperação 
e abertura às ideias dos 
outros 

 Utilização das TIC na 
aprendizagem 

 
 
 
 

 Observação Direta 
 

 Grelhas de Observação 
 

 
 
 

 
15% 

 
 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA-SINTRA 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE ESPANHOL – ENSINO BÁSICO 

 

 

 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  HISTÓRIA                                                                                                                                                                                           Nível:  7º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 
… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

1. Das Sociedades Recoletoras 

às Primeiras Civilizações 
 

-Das sociedades recoletoras às primei- 

  ras sociedades produtoras 

 

-Contributos das primeiras civilizações  

 

2. A Herança do Mediterrâneo 

Antigo  
 

- Os gregos no séc. V a.C.: exemplo de   

  Atenas  

- O mundo romano no apogeu do Im-   

  pério 

 

3. A Formação da Cristandade 

Ocidental e a Expansão 

Islâmica  
 

− A Europa dos séculos VI a IX. O Mun- 

do muçulmano em expansão. 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos que impliquem: 

− desenvolver a memorização, associando-a à 

compreensão, de forma a conseguir mobilizar o 

memorizado;  

− mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em 

diferentes contextos históricos, de forma supervisionada 

mas progressivamente autónoma;  

− estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

− formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, 

face a um acontecimento ou processo histórico, de forma 

supervisionada mas progressivamente autónoma;  

− utilizar os conceitos operatórios da História para a 

compreensão dos diferentes contextos;  

− utilizar a metodologia específica da História para a 

análise de acontecimentos e processos;  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

 
Testes e Minitestes 
 

Instrumentos específicos: 

 Relatórios de atividades; 

 Questões de aula; 

 Apresentações orais; 

 Guiões Temáticos e 

Sínteses temáticas;  

 Fichas de Trabalho 

individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo/individuais. 

 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 

 
50% 

 
 
 
 

35% 

(ou 45%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10% 

(quando existir)  

 
 
 

5% 
 

Aplicar a criatividade em: 

− propor alternativas de interpretação a um 

acontecimento, evento ou processo, de forma 

supervisionada mas progressivamente autónoma;  

− promover a multiperspetiva em História, de forma 

supervisionada mas progressivamente autónoma;  

Criativo 

(A, C, D, J)  

 



− A sociedade europeia nos séculos IX 

a XII. 

 

4.Portugal no Contexto 

Europeu dos Séculos XII a XIV. 

− Desenvolvimento económico rela - 

ções sociais e poder político nos 

séculos XII a XIV. 

 

− usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  

− criar soluções estéticas progressivamente criativas e 

pessoais.  

− Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 

em:  

− analisar factos e situações, aprendendo a selecionar 

elementos ou dados históricos relevantes para o assunto 

em estudo;  

− mobilizar o discurso argumentativo, de forma orientada 

mas progressivamente autónoma;  

− organizar debates orientados que requeiram sustentação 

de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de 

factos ou dados históricos;  

− discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar 

histórico, de forma orientada mas progressivamente 

autónoma.  

− analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos 

de vista, problematizando-os. 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 
 
 

Realizar atividades que envolvam:  

− selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos 

tipos, de forma progressivamente autónoma;  

− recolher e selecionar dados de fontes históricas 

relevantes para a análise de assuntos em estudo, 

aprendendo a pesquisar, de forma progressivamente 

Indagador/Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  HISTÓRIA                                                                                                                                                                                           Nível:  7º Ano 
 

autónoma;  

− problematizar, progressivamente e com orientação, os 

conhecimentos adquiridos.  

Induzir/requerer 

− aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;  

− saber interagir com os outros no respeito pela diferença 

e pela diversidade;  

− confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, 

respeitando as diferenças de opinião.  

− Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, 

− Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre 

diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no 

cumprimento das leis. 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

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

 

Sintetizar e organizar 

− planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

− registar seletivamente, de forma supervisionada mas 

progressivamente autónoma, a informação recolhida em 

fontes históricas;  

− organizar, de forma progressivamente sistematizada e 

autónoma, a informação recolhida em fontes históricas 

de diversos tipos;  

− elaborar pequenas sínteses com base em dados 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

 

 



recolhidos em fontes históricas analisadas;  

− elaborar relatórios obedecendo a critérios e objetivos 

específicos;  

− elaborar planos específicos e esquemas;  

− sistematizar, de forma supervisionada mas 

progressivamente autónoma e seguindo tipologias 

específicas, acontecimentos e/ou processos históricos;  

− organizar de forma sistematizada, com supervisão, o 

estudo autónomo.  

Realiza atividades que implicam: 

− organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a 

conceitos operatórios da História;  

− organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a 

conceitos metodológicos da História;  

− comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  

− responder, apresentar dados/informação, mostrar 

iniciativa;  

− usar meios diversos para expressar as aprendizagens.  

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

− colocar questões-chave cuja resposta abranja um 

acontecimento ou processo histórico específico;  

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  HISTÓRIA                                                                                                                                                                                           Nível:  7º Ano 
 
 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
            100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA                                                                                         Nível:  8º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 
… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

1. Expansão e mudança nos 

Séculos XV e XVI  

− A abertura ao mundo 

− Renascimento e Reforma 
 

2. Portugal no Contexto 

europeu dos Séculos XVII e 

XVIII 

− O império português e a con- 

corrência internacional 

− O Antigo Regime no século 

XVIII 

− A cultura em Portugal no 

contexto europeu  

 

3.Crescimento e ruturas no 

Mundo Ocidental nos 

Séculos XVIII e XIX  

− A revolução agrícola e o 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos que impliquem: 

− desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, 

de forma a conseguir mobilizar o memorizado;  

− mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em 

diferentes contextos históricos, de forma supervisionada 

mas progressivamente autónoma;  

− estabelecer relações intra e interdisciplinares;  

− formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, 

face a um acontecimento ou processo histórico, de forma 

supervisionada mas progressivamente autónoma;  

− utilizar os conceitos operatórios da História para a 

compreensão dos diferentes contextos;  

− utilizar a metodologia específica da História para a análise 

de acontecimentos e processos;  

− valorizar o património histórico material e imaterial, 

regional e nacional;  

− valorizar o património histórico material e imaterial 

europeu, numa perspetiva de desenvolvimento da 

cidadania europeia.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

 

Testes e Minitestes 

 

 

Instrumentos específicos: 

 Relatórios de atividades; 

 Questões de aula; 

 Apresentações orais; 

 Guiões Temáticos e 

Sínteses temáticas;  

 Fichas de Trabalho   

individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo/individuais. 

 

Projetos DAC  

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

 

50% 

 

 

 

 

35% 

(ou 45%) 

 

 

 

 

 

 

10%(quando 

existir)  

 

5% 

 
Aplicar a criatividade em: 

− propor alternativas de interpretação a um acontecimento, 

Criativo 

(A, C, D, J)  



arranque da revolução 

industrial  

− O triunfo das revoluções 

liberais  

 

4.O Mundo Industrializado no  

    Século XIX  

− Transformações económicas,   

   sociais e culturais  

− O caso português 

 

evento ou processo, de forma supervisionada mas 

progressivamente autónoma;  

− promover a multiperspetiva em História, de forma 

supervisionada mas progressivamente autónoma;  

− usar meios diversos para expressar as aprendizagens;  

− criar soluções estéticas progressivamente criativas e 

pessoais. 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em:  

−  analisar factos e situações, aprendendo a selecionar 

elementos ou dados históricos relevantes para o assunto 

em estudo;  

− mobilizar o discurso argumentativo, de forma orientada 

mas progressivamente autónoma;  

− organizar debates orientados que requeiram sustentação 

de afirmações, elaboração de opiniões ou análises de 

factos ou dados históricos;  

− discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar 

histórico, de forma orientada mas progressivamente 

autónoma.  

− analisar fontes históricas escritas com diferentes pontos 

de vista, problematizando-os. 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 Realiza atividades que envolvem:  

− selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos, 

de forma progressivamente autónoma;  

Indagador/Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA                                                                                         Nível:  8º Ano 
 

− recolher e selecionar dados de fontes históricas relevantes 

para a análise de assuntos em estudo, aprendendo a 

pesquisar, de forma progressivamente autónoma;  

− problematizar, progressivamente e com orientação, os 

conhecimentos adquiridos. 

Induzir/requerer 

− aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;  

− saber interagir com os outros no respeito pela diferença e 

pela diversidade;  

− confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, 

respeitando as diferenças de opinião.  

− Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, 

− Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e equidade no 

cumprimento das leis. 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

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

 

Sintetizar e organizar 

− planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

− registar selectivamente a informação recolhida em fontes 

históricas;  

− organizar a informação  recolhida em fontes históricas de 

diversos tipos; 

− elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, I, J) 

 

 



em fontes históricas analisadas;  

− elaborar relatórios obedecendo a critérios e objetivos 

específicos;  

− elaborar planos específicos e esquemas;  

− sistematizar, de forma progressivamente autónoma e 

seguindo tipologias específicas, acontecimentos e/ou 

processos históricos;  

−  organizar de forma sistematizada o estudo autónomo. 

Realiza actividades que envolvam: 

− organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 

operatórios da História;  

− organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 

metodológicos da História;  

− comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  

− responder, apresentar dados/informação, mostrar 

iniciativa;  

− usar meios diversos para expressar as aprendizagens.  

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 − colocar questões-chave cuja resposta abranja um 

acontecimento ou processo histórico específico;  

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

  

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA                                                                                         Nível:  8º Ano 
 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

História 9.º Ano - 2019-2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Recomenda-se que seja sempre tida em conta na avaliação final a progressão do aluno. 
 
 
 
 
 

 

 

                

                                      Critérios de Avaliação 

 

 

Departamento Ciências Sociais e Humanas - Disciplina de História 9.º ano 

  

Domínios de 

Avaliação 

(Ponderação) 

Aprendizagens 
Estruturantes 

(ou relevantes) 

Modos e Instrumentos 
de avaliação 

 

Fórmulas de 

Cálculo 
 

 

Observações 

Instrumentos 
 

Valoração 

 

 

 

Saberes/ 

Conhecimentos 

específicos  

 

 

3º Ciclo – 85% 
 

 

 

De acordo com as 

metas curriculares 

da Disciplina 

 

 

 

 

Testes (T) 

 

Trabalhos realizados 

dentro da sala de aula. 

Participação Oral. (X) 
 

Trabalhos realizados 

fora da sala de aula. 

Individuais/grupo (Y) 

 

 

60% 

 

 

15% 

 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

 

 

C =  

0,60  mT + 

0,15  mX + 

0,10  mY + 

0,15  mV 
 

m média 
 

 

 

São contabilizados todos os 

elementos de avaliação ao longo do 

ano. 
 

Os trabalhos realizados poderão ser 

avaliados de forma qualitativa e/ou 

quantitativa. 

 

 

 

Princípios e valores/ 

Educação para a 

Cidadania 
 

3º Ciclo – 15% 

  

Grelha de Avaliação 

de Princípios e 

Valores (V) 
 

 

 

 

15% 

  



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                                 Nível:  7.º, 8 .º e 9 .º Anos 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
CONHECIMENTOS 
Localiza e compreende os 
lugares e as regiões   

 

- Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica na 
construção de respostas para os problemas 
investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, 
fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, 
Google maps, GPS, SIG). 

- Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e 
mobiliza a mesma na construção de respostas para os 
problemas estudados.  

- Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a 
informação geográfica, proveniente de trabalho de 
campo (observação direta) e diferentes fontes 
documentais (observação indireta) e sua mobilização 
na elaboração de respostas para os problemas 
estudados.  

- Investiga problemas ambientais, ancorados em guiões 
de trabalho e questões geograficamente relevantes (o 
quê, onde, como, porquê e para quê).  

- Identifica-se com o seu espaço de pertença, 
valorizando a diversidade de relações que as diferentes 
comunidades e culturas estabelecem com os seus 
territórios, a várias escalas.  

 

 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado / Investigador / 
Organizador 

 
A; B; C; D; F; G; H; I 

 
TESTES E MINITESTES 

 
 
 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

Componente prática 
- Exercícios práticos 
- Trabalhos de práticos em 
pares, grupo ou individual 
- Portfólio 
 
 
Oralidade 
- Apresentações 
- Grelha de observação 
 
 
Outros 
- Debates 
- Diário de bordo 
- Guiões de visitas de estudo 
 
 
 
 
GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO DE 
ATITUDES E VALORES 
(Atitudes, condutas e 
comportamento) 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
35%  

quando existe 
avaliação das DAC 

 
ou 

 
 

45% 
quando não existe 
avaliação das DAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 

 
CAPACIDADES 
Problematiza e debate as inter-
relações no território português e 
com outros espaços   
 

 

- Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de estudo do território, de 
forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, 
comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes 
escalas.  

- Realiza projetos, identificando problemas e colocando 
questões-chave, geograficamente relevantes, a nível 
económico, político, cultural e ambiental, a diferentes 
escalas. 

 
Criativo/ Crítico/ Analítico 

Indagador 
 
 

 
C, D; E; F; G, H; I 

 
ATITUDES 
Comunica e participa em 
Geografia  
 

 

- Seleciona as formas de representação da superfície 
terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de 
situações e acontecimentos observáveis a partir de 
diferentes escala. 

 
Respeitador da diferença do 

outro / Sistematizador 
A, B; D; I 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 
Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   
                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                                 Nível:  7.º, 8 .º e 9 .º Anos 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 
 

MUITO INSUFICIENTE 
Nível 1 

0 a 19 pontos 

INSUFICIENTE 
Nível 2 

20 a 49 pontos 

SUFICIENTE 
Nível 3 

50 a 69 pontos 

BOM 
Nível 4 

70 a 89 pontos 

MUITO BOM 
Nível 5 

90 a 100 pontos 

 
CONHECIMENTO 
• Localiza e compreende os lugares e as regiões (A; B; 

C; D; F; G; H; I)  
 
CAPACIDADES 
• Problematiza e debate as inter-relações no território 

português e com outros espaços (C; D; E; F; G; H; I) 
 

ATITUDES 
• Comunica e participa em Geografia (A; B; D; I) 
 

 

 
Não localiza nem 
compreende os lugares 
e as regiões.  
 
Não problematiza nem 
debate as inter-relações 
no território português e 
com outros espaços.  
 
Não comunica nem 
participa em Geografia.  
 
Nunca cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Não revela evolução na 
aprendizagem.  

 
 
   

 
Revela muitas 
dificuldades em 
localizar e em 
compreender os 
lugares e as regiões.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
problematizar e em 
debater as inter-
relações no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Revela muitas 
dificuldades em 
comunicar e participar 
em Geografia.  
 
Raramente cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela pouca 
evolução na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende os 
lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate as inter-
relações no 
território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa em 
Geografia.  
 
Cumpre algumas 
tarefas 
necessárias à 
construção do 
seu percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela evolução 
na aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
frequentemente 
os lugares e as 
regiões.  
 
Problematiza e 
debate 
frequentemente 
as inter-relações 
no território 
português e com 
outros espaços.  
 
Comunica e 
participa 
frequentemente 
em Geografia.  
 
Cumpre as tarefas 
necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem.  
 
Revela clara 
evolução e 
autonomia na 
aprendizagem.  

 

 
Localiza e 
compreende 
sempre os lugares 
e as regiões. 
 
Problematiza e 
debate sempre as 
inter-relações no 
território português 
e com outros 
espaços. 
 
Comunica e 
participa sempre a 
Geografia  
 
Cumpre a 
generalizada ou a 
totalidade das 
tarefas necessárias 
à construção do 
seu percurso de 
aprendizagem. 
 
Revela grande 
evolução na 
aprendizagem e 
capacidade para 
trabalhar de forma 
autónoma. 

 

 
Áreas de competência do Perfil dos Alunos: A – Linguagem e Textos; B – Informação e Comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; I – Saber científico, técnico e pedagógico  

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática                                                                                                                                                                                          7º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Números e Operações; 

Geometria e medida; 

Álgebra; 

Organização e tratamento 

de dados 

 

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados, 
eventualmente numa abordagem do espaço ao plano, que favoreçam 
e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, 
propriedades, operações, e procedimentos matemáticos).  
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, 
investigações, resolução de problemas, exercícios, jogos). 
• Utilizar as propriedades e as regras das operações em Q e usá-las no 
cálculo mental e escrito. 
• Utilizar materiais manipuláveis, modelos geométricos e outros 
recursos, incluindo os de tecnologia digital, nomeadamente 
aplicações interactivas, programas computacionais e específicos e a 
calculadora, na resolução de problemas, na exploração de 
propriedades de figuras no plano e de sólidos geométricos e em 
outras tarefas de aprendizagem.  
• Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias 
matemáticas, em contextos diversos.  
• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo 
numérico e geométrico e aplicar essas ideias em outros domínios 
matemáticos e não matemáticos. 
• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, compasso, 
esquadro e transferidor) na construção de objetos geométricos.  
• Visualizar e interpretar representações de figuras geométricas. 
• Identificar e analisar regularidades em sequências numéricas, e 
formular e representar as leis de formação dessas sequências (em 
enunciados verbais, tabelas, expressões algébricas).  
• Usar equações para modelar situações de contextos variados, 
resolvendo-as e discutindo as soluções obtidas. 

• Analisar e representar funções e relacionar as suas diversas 

representações, e usá-las para resolver problemas em situações de 
contextos variados, em particular a de proporcionalidade direta. 
• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, compasso, 
esquadro e transferidor) na construção de objetos geométricos.  
• Visualizar e interpretar representações de figuras geométricas.  

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

Testes (T): 
 

 - globais (100 %) 

 

 - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos 

específicos (IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em 

aula (50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 

  



• Recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas 
para a sua organização e tratamento e para a apresentação de 
resultados.  
• Formular questões em contextos familiares variados e desenvolver 
investigações estatísticas, recorrendo a bases de dados diversas, 
organizando e representando dados e interpretando resultados.  
• Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, 
relacionando com outros domínios matemáticos e contextos não 
matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos. 
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já 
aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.  
• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os resultados obtidos.  
• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e 
outros argumentos matemáticos, discutindo e criticando argumentos 
de outros.  
• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar, raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem. 
• Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para 
interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os resultados obtidos.  
• Interpretar e criticar informação e argumentação estatística, 
nomeadamente a divulgada nos media.  
• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e explicar 
representações dos dados e as interpretações realizadas, raciocínios, 
procedimentos e conclusões, discutindo argumentos e criticando 
argumentos dos outros. 
 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática                                                                                                                                                                                          7º Ano 
 

alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

  

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática                                                                                                                                                                                          8º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Números e Operações; 

Geometria e medida; 

Álgebra; 

Organização e tratamento 

de dados 

Funções 

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados, 
eventualmente numa abordagem do espaço ao plano, que favoreçam 
e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, 
propriedades, operações, e procedimentos matemáticos).  
• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, 
investigações, resolução de problemas, exercícios, jogos). 
• Utilizar materiais manipuláveis, modelos geométricos e outros 
recursos, incluindo os de tecnologia digital, nomeadamente 
aplicações interactivas, programas computacionais e específicos e a 
calculadora, na resolução de problemas, na exploração de 
propriedades de figuras no plano e de sólidos geométricos e em 
outras tarefas de aprendizagem.  
• Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias 
matemáticas, em contextos diversos.  
• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo 
numérico e geométrico e aplicar essas ideias em outros domínios 
matemáticos e não matemáticos. 
• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, compasso, 
esquadro e transferidor) na construção de objetos geométricos.  
• Visualizar e interpretar representações de figuras geométricas. 
• Identificar e analisar regularidades em sequências numéricas, e 
formular e representar as leis de formação dessas sequências (em 
enunciados verbais, tabelas, expressões algébricas).  
• Efetuar operações com polinómios (adição algébrica e 
multiplicação) e reconhecer e utilizar casos notáveis da multiplicação 
de binómios.  
• Usar equações para modelar situações de contextos variados, 
resolvendo-as e discutindo as soluções obtidas. 
• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, compasso, 
esquadro e transferidor) na construção de objetos geométricos.  
• Visualizar e interpretar representações de figuras geométricas.  
• Recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas 
para a sua organização e tratamento e para a apresentação de 

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

Testes (T): 
 

• - globais (100 %) 

 

• - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos 

específicos (IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

• - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em 

aula (50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 

  



resultados.  
• Formular questões em contextos familiares variados e desenvolver 
investigações estatísticas, recorrendo a bases de dados diversas, 
organizando e representando dados e interpretando resultados.  
• Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, 
relacionando com outros domínios matemáticos e contextos não 
matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos. 
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já 
aprendidos e apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos.  
• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os resultados obtidos.  
• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e 
outros argumentos matemáticos, discutindo e criticando argumentos 
de outros.  
• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar, raciocínios, 
procedimentos e conclusões.  
• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem. 
• Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para 
interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de 
resolução, e apreciar os resultados obtidos.  
• Interpretar e criticar informação e argumentação estatística, 
nomeadamente a divulgada nos media.  
• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e explicar 
representações dos dados e as interpretações realizadas, raciocínios, 
procedimentos e conclusões, discutindo argumentos e criticando 
argumentos dos outros. 
 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática                                                                                                                                                                                          8º Ano 
 
Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

  

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

   

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA  SINTRA 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

GRUPO 500  DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 9ºANO 

 

 
 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios de 
Avaliação 

(Ponderação) 

Conhecimentos/ 
Capacidades 

Modos e Instrumentos 
de avaliação Fórmulas de 

Cálculo 
Observações 

Instrumentos Valoração 

 
 
 

Saberes/ 
Competências 

Nucleares 
 

85% 
 
 
 

 A predisposição para raciocinar matematicamente, isto é, para explorar situações 
problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjeturas, formular 
generalizações, pensar de maneira lógica; 

 O gosto e a confiança pessoal em realizar atividades intelectuais que envolvem raciocínio 
matemático e a conceção de que a validade de uma afirmação está relacionada com a 
consistência da argumentação lógica, e não com alguma autoridade exterior; 

 A aptidão para discutir com outros e comunicar descobertas e ideias matemáticas 
através do uso de uma linguagem, escrita e oral, não ambígua adequada à situação; 

 A compreensão das noções de conjetura, teorema e demonstração, assim como das 
consequências do uso de diferentes definições; 

 A predisposição para procurar entender a estrutura de um problema e a aptidão para 
desenvolver processos de resolução, assim como para analisar os erros cometidos e 
ensaiar estratégias alternativas; 

 A aptidão para decidir sobre a razoabilidade de um resultado e de usar, consoante os 
casos, o cálculo mental, os algoritmos de papel e lápis ou tecnologia; 

 A tendência para procurar ver e apreciar a estrutura abstrata que está presente numa 
situação, seja ela relativa a problemas do dia a dia, à natureza ou à arte, envolva ela 
elementos numéricos, geométricos ou ambos; 

 A tendência para usar a matemática, em combinação com outros saberes, na 
compreensão de situações da realidade, bem como o sentido crítico relativamente à 
utilização de procedimentos e resultados matemáticos. 

 

 

SC 

1 – Teste Diagnóstico 

2 – Teste Global 

3 – Teste Pontual 

4 – Mini-teste 

5 – Teste a pares 

6 – Questão de aula 

7 - Relatório e outros 
Trabalhos feitos (em 
aula ou fora da sala de 
aula) 

 

 

 

0% 

100% 

75% 

30% 

30% 

10% 

 

5% a 10% 

 

 

 

 
 
 

C=0,85XSC+ 
0,15XPV 

 
 

C – Classificação 
Final 

SC – Saberes e 
competências 

PV – Princípios e 
Valores 

 
 
 

A classificação a 
atribuir  ao aluno no 

final de cada 
período será a dada 

pela fórmula, 
arredondada às 

unidades, tendo em 
conta os diferentes 

instrumentos de 
avaliação, realizados 

até à data. 
 
 
 

Nota: Para os 
alunos com PLMN 
e/ou NEE, estes 

critérios poderão ser 
adequados de 
acordo com as 

características e/ou 
dificuldades dos 

alunos. 

 
TESTES DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 
TESTES GLOBAIS (prova escrita que 
incide sobre todas as unidades 
temáticas lecionadas e sobre o 
tema/temas base a recuperar, pré-
requisitos) 
 
PERIODICIDADE: um por período 
 
TESTES PONTUAIS (prova escrita que 
incide sobre uma ou duas unidades 
temáticas lecionadas e sobre o 
tema/temas base a recuperar, pré-
requisitos) 
 
PERIODICIDADE: um por período 
 
Os Testes Intermédios, elaborados 
pelo GAVE, são considerados Testes 
Globais, a nível de Escola. 
 
TRABALHOS INDIVIDUAIS, EM PARES OU 

EM GRUPOS (realizados dentro e fora 
da sala de aula) 
 
 
PERIODICIDADE: sempre que o 
professor considere pertinente. 
 
A participação do aluno nas 
atividades de apoio propostas pelo 
professor contribui para a sua 
classificação final. 

 
 
 

Princípios e 
valores/ 

Competências 
Transversais e 
Educação para 

a Cidadania 
 
 

15% 
 
 

 

REL A TI VA M EN T E  À  D IS C I P L I N A  
 Realização dos TPC; 
 Pontualidade, concentração e comportamento; 
 Interesse/motivação pela disciplina; 
 Intervenções/participação espontâneas e solicitadas; 
 Atitude crítica face aos assuntos explorados; 
 Organização e autonomia na resolução dos trabalhos propostos; 
 Fazer-se acompanhar do material necessário. 
ATITUDES E VALORES 
 Manifestar sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de respeito pelos outros; 
 Contribuir para um ambiente saudável na sala de aula; 
 Participar em atividades interpessoais e de grupo, respeitando normas, regras e critérios 

de atuação, de convivência, de cooperação e de trabalho em vários contextos;  
 Mobilizar e coordenar os aspetos psicomotores necessários ao desempenho de tarefas;  
 Estabelecer e respeitar regras para o uso coletivo de espaços, manifestando respeito 

por normas de segurança pessoal e coletiva. 

PV 
Grelha de Avaliação de 

Princípios e Valores 
 

15% 
do total 

obtido na 
grelha de 
avaliação 

de PV 

Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de ___/___/_____ 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina: Físico-Química                                                                                                                                              Nível: 7.º Ano 
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Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
 
 
ESPAÇO 
 
 
 
 
MATERIAIS 
 
 
 
 
ENERGIA 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 

conteúdos que impliquem: 

- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos científicos, símbolos, 

unidades e escalas;  

- seleção, organização e sistematização de informação pertinente, com 

leitura  e estudo autónomo;  

- análise de factos, teorias e  situações do dia a dia com base em leis e 

modelos; 

- memorização, compreensão, consolidação e mobilização de saberes intra 

e interdisciplinares. 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 
TESTES 

e 

MINITESTES 

 (individual/pares/grupo) 

 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS (*) 

 

- Relatórios/Questionários 

das Atividades  

  Experimentais;  

 

- Exercícios práticos;  

 

-Trabalhos de pesquisa; 

 

-  Webquest; 

 

- Mapa conceptual.  

 

- Grelha de observação da 

participação em sala de 

aula; 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

(*) 

25%  

nas disciplinas 

com avaliação das 

DAC 

 

ou  

 

35% 

nas disciplinas 

sem avaliação das 

DAC 

 

 

10 % 

 

Aplicar a criatividade em: 

- formulação de hipóteses e predições face a um fenómeno ou evento do dia 

a dia;  

- conceção de situações em que determinado conhecimento possa ser  

aplicado;  

- imaginação de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma 

situação- problema;  

- conceção sustentada de pontos de vista próprio, face a diferentes  

perspetivas;  

 - expressão criativa de aprendizagens (por exemplo, imagens, texto, 

organizador gráfico, modelos); 

- criação de um objeto, texto, ou solução face a um desafio; 

- elaboração de predições sobre a evolução de fenómenos naturais e de 

experiências em contexto laboratorial; 

- utilização de modalidades diversas para expressar as aprendizagens; 

- criação de situações que levem à tomada de decisão para uma 

intervenção individual e coletiva conducente à gestão sustentável dos 

recursos materiais e energéticos. 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 
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Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em:  

- análise de conceitos, factos e situações numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar; 

- organização de debates que requeiram sustentação de afirmações, 

elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados; 

- confronto de argumentos para encontrar semelhanças e diferenças; 

- problematização de situações sobre as aplicações da ciência e tecnologia 

e o seu impacto na sociedade; 

- mobilização de discurso oral e escrito de natureza argumentativa 

(expressão de uma posição, apresentação de argumentos e de contra-

argumentos baseados em conhecimento científico). 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

I 

NSTRUMENTOS 

EXCLUSIVAMENTE 

CONSIDERADOS PARA 

AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO DESEN-

VOLVIDO NO ÂMBITO 

DO DOMÍNIO DE 

AUTONOMIA CURRI-

CULAR 

(DAC): 

 

- Portfólio, 

- Diário de bordo, 

- Trabalhos de  

  pesquisa, 

- Debates, 

- Apresentações, 

- Relatórios das  

  atividades, 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

10%  

nas disciplinas 
com avaliação das 
DAC 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico com base em: 

- manuseamento de materiais e instrumentos diversificados para controlar, 

utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 

- execução de operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho 

adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão 

fundamentada, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção 

expressa. 

 

Questionador/ 

Investigador 

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

 

Induzir/requerer: 

- promoção de estratégias que induzam respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões, incluindo as de origem étnica, religiosa 

ou cultural; 

- capacidade/competência de trabalhar em grupo, desempenhando 

diferentes papéis, respeitando e sabendo ouvir todos os elementos do 

grupo. 

 

 

Respeitador da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H 

 

Sintetizar e organizar: 

- tarefas de síntese; 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina: Físico-Química                                                                                                                                              Nível: 7.º Ano 
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

D Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E Relacionamento 

interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H Sensibilidade Estética e 

artística 

I Saber científico, técnico e 

tecnológico 

J Consciência e domínio do 

corpo 

 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 

alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 

solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 

inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 

solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 

comum. 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

. tarefas de planificação, de implementação, de controlo e de revisão, 

designadamente nas atividades experimentais; 

- registo seletivo e organização da informação (por exemplo, construção de 

sumários, registos de observações, relatórios de atividades laboratoriais e 

de visitas de estudo, segundo critérios e objetivos); 

- estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os ultrapassar. 

 

 

  

(Responsabilidade e integridade, Excelência e exigência,  

Curiosidade, reflexão e inovação, Cidadania e participação, 

Liberdade) 

 

Valores 

GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO DE 
VALORES (Atitudes, 
condutas e 
comportamento) 

5% 
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(1) A atribuição de classificação, na componente de testes e mini testes, resulta da ponderação atribuída a cada um destes instrumentos de avaliação, em função da sua duração (testes – 

50%, mini testes – 25%); 

(2) A importância relativa que cada um dos domínios ou temas assume nas Aprendizagens Essenciais é a seguinte, podendo ser adaptado no caso da disciplina participar no Domínio da 

Autonomia Curricular (DAC) : 35 % ≤ Espaço ≤ 50% ; 35 %≤ Materiais ≤ 50%; 5 % ≤ Energia ≤20% 

(3) O tipo e a quantidade de instrumentos específicos a utilizar em cada turma é ajustado ao desenvolvimento do ensino aprendizagem da turma, não existindo a obrigatoriedade de serem 

utilizados todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação.  

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100                                                

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

          100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

MIE – Média dos instrumentos e específicos  

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 
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Domínios  
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 
REAÇÕES QUÍMICAS 
 

 
SOM 
 

 
LUZ 

Adquirir conhecimento, informação e outros 

saberes, relativos aos conteúdos que impliquem: 

- necessidade de rigor, articulação e uso consistente de 

conhecimentos científicos;  

- seleção de informação pertinente em fontes diversas 

(artigos e livros de divulgação científica, notícias);  

- análise de fenómenos da natureza e situações do dia a dia 

com base em leis e modelos;  

- estabelecimento de relações intra e interdisciplinares, 

nomeadamente nos domínios Reações químicas e Luz;  

- mobilização de diferentes fontes de informação científica 

na resolução de problemas, incluindo gráficos, tabelas, 

esquemas, diagramas e modelos;  

- tarefas de memorização, verificação e consolidação, 

associadas a compreensão e uso de saber. 

 

Conhecedor / Sabedor / 

Culto / Informado 

(A, B, G, I , J) 

 

 
TESTES 

e 

MINI TESTES 

(individual/pares/grupo) 

 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS(*) 

 

-Relatórios/Questionários das 

Atividades  

  Experimentais; 

 

- Exercícios práticos; 

 

-Trabalhos de pesquisa; 

 

-  Webquest; 

 

- Mapa conceptual. 

 

- Grelha de observação da 

participação em sala de aula; 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

(*) 

25%  

nas disciplinas com 

avaliação das DAC 

 

ou  

 

35% 

nas disciplinas sem 

avaliação das DAC 

 

 

10 % 

 

Aplicar a criatividade em: 

- formular hipóteses face a um fenómeno natural ou 

situação do dia a dia;  

- conceber situações onde determinado conhecimento 

possa ser aplicado;  

- propor abordagens diferentes de resolução de uma 

situação-problema;  

- criar um objeto, gráfico, esquema, texto ou solução face a 

um desafio;  

- analisar textos, esquemas conceptuais, simulações, 

vídeos com diferentes perspetivas, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e 

a evolução de experiências em contexto laboratorial;  

 

Criativo 

(A, C, D, J) 
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Domínios  
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 - usar modalidades diversas para expressar as 

aprendizagens (por exemplo, relatórios, esquemas, textos, 

maquetes), recorrendo às TIC, quando pertinente;  

- criar situações que levem à tomada de decisão para uma 

intervenção individual e coletiva conducente à 

sustentabilidade da vida na Terra. 

  

INSTRUMENTOS 

EXCLUSIVAMENTE 

CONSIDERADOS PARA 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO 

DESENVOLVIDO NO 

ÂMBITO DO DOMÍNIO DE 

AUTONOMIA CURRICULAR 

(DAC): 

 

- Portfólio, 

- Diário de bordo, 

- Trabalhos de  

  pesquisa, 

- Debates, 

- Apresentações, 

- Relatórios das  

  atividades, 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

10%  

nas disciplinas com 
avaliação das DAC 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico 

incidindo em: 

- analisar conceitos, factos e situações numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar;  

- analisar textos com diferentes pontos de vista, distinguindo 

alegações científicas de não científicas;  

- confrontar argumentos para encontrar semelhanças, 

diferenças e consistência interna;  

- problematizar situações sobre aplicações da ciência e 

tecnologia e o seu impacto na sociedade;  

- debater temas que requeiram sustentação ou refutação de 

afirmações sobre situações reais ou fictícias, apresentando 

argumentos e contra-argumentos baseados em 

conhecimento científico. 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico com 

base em: 

- mobilização de conhecimentos para questionar uma 

situação;  

- incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em 

estudo;  

- tarefas de pesquisa enquadrada por questões-problema e 

sustentada por guiões de trabalho, com autonomia 

progressiva. 

 

 

Questionador/ Investigador 

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

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Físico-Química                                                                                                                                                                                    Nível: 8.º Ano 
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Domínios  
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 Induzir / Requerer: 

- argumentar sobre temas científicos polémicos e atuais, 

aceitando pontos de vista diferentes dos seus; 

- promover estratégias que induzam respeito por diferenças 

de características, crenças ou opiniões, incluindo as de 

origem étnica, religiosa ou cultural; 

- saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes 

papéis, respeitando e sabendo ouvir todos os elementos do 

grupo. 

 

Respeitador da diferença/ do 

outro  

(A, B, E, F, H) 

 

  

Sintetizar e organizar: 

- tarefas de síntese; 

- tarefas de planificação, de implementação, de controlo e 

de revisão, designadamente nas atividades experimentais; 

- registoseletivo e organização da informação (por exemplo, 

construção de sumários, registos de observações, relatórios 

de atividades laboratoriais e de visitas de estudo, segundo 

critérios e objetivos). 

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

Promover estratégias que impliquem, por parte do 

aluno:  

- comunicar resultados de atividades laboratoriais e de 

pesquisa, ou outras, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário científico próprio da disciplina, recorrendo a 

diversos suportes;  

- participar em ações cívicas relacionadas com o papel 

central da Física e da Química no desenvolvimento 

tecnológico e suas consequências socioambientais.  

 

Comunicador / Interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 
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Domínios  
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 Promover estratégias que criem oportunidades 

para o aluno: 

- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento do 

trabalho de grupo ou individual dos pares;  

- realizar trabalho colaborativo em diferentes situações 

(projetos interdisciplinares, resolução de problemas e 

atividades experimentais). 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

  

Promover estratégias e modos de organização 

das tarefas que impliquem, por parte do aluno:  

- assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for 

solicitado e contratualizar tarefas, apresentando resultados;  

- organizar e realizar autonomamente tarefas, incluindo a 

promoção do estudo com o apoio do professor , identificando 

quais os obstáculos e formas de os ultrapassar;  

- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e de funções 

que assumiu.  

Responsável/ autónomo  

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

 

Promover estratégias que induzam o aluno a:  

- ações solidárias para com outros nas tarefas de 

aprendizagem ou na sua organização /atividades de 

entreajuda;  

- posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de 

proteção de si, designadamente adotando medidas de 

proteção adequadas a atividades laboratoriais; 

- saber atuar corretamente em caso de incidente no 

laboratório, preocupando-se com a sua segurança pessoal e 

de terceiros. 

Cuidador de si e do outro 

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

 (Responsabilidade e integridade, Excelência e exigência,  

Curiosidade, reflexão e inovação, Cidadania e participação, 

Liberdade) 

 

Valores 

GREHLAS DE 

OBSERVAÇÃO DE VALORES 

(Atitudes, condutas e 

comportamento) 

5% 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e 
integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 

alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 

solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 

solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 

comum. 

 

(1) A atribuição de classificação, na componente de testes e mini testes, resulta da ponderação atribuída a cada um destes instrumentos de avaliação, em função da sua duração (testes – 

50%, minitestes – 25%); 

(2) A importância relativa que cada um dos domínios ou temas assume nas Aprendizagens Essenciais é a seguinte, podendo ser adaptado no caso da disciplina participar no Domínio da 

Autonomia Curricular (DAC) : 35 %≤ Reações Químicas ≤50% ; 35 %≤ Som ≤50%; 25 % ≤ Luz ≤45% 

(3) O tipo e a quantidade de instrumentos específicos a utilizar em cada turma é ajustado ao desenvolvimento do ensino aprendizagem da turma, não existindo a obrigatoriedade de serem 

utilizados todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação.  
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Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

    100                                                

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                                                    100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

MIE – Média dos instrumentos e específicos  

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Ciências Naturais                                                                                                                                                                               Nível:  7º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 

 

 

Terra em Transformação 

 

 

 

 

1. Dinâmica externa da Terra 
 
2. Estrutura e dinâmica 
interna da Terra 
 
3. Consequências da 
Dinâmica interna da Terra 
 
4. A Terra conta a sua 
História 
 
5. Ciência geológica e 
Sustentabilidade da Vida na 
Terra 
 
 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, relativos 
aos conteúdos que impliquem : 
- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  
- seleção, organização e sistematização de informação 
pertinente, com leitura  e estudo autónomo;  
- análise de factos, teorias, situações, identificando elementos 
ou dados;  
- memorização, compreensão, consolidação e mobilização de 
saberes intra e interdisciplinares. 

 
 
 

Conhecedor / Sabedor / 
Culto / Informado 

(A, B, G, I , J) 
 

 
Testes e Mini testes 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
- portefólio 
-criação de projetos 

-Grelhas de 
autoavaliação 
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
Projetos DAC 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

35% 
(ou 45%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5% 
 
 
 

10% 
(quando existir) 

Aplicar a criatividade em: 
- formulação de hipóteses e predições face a um fenómeno ou 
evento;  
- conceção de situações em que determinado conhecimento 
possa ser  aplicado;  
- imaginação de alternativas a uma forma tradicional de abordar 
uma situação- problema;  
- conceção sustentada de pontos de vista próprio, face a 
diferentes  perspetivas;  
 - expressão criativa de aprendizagens (por exemplo, imagens, 
texto, organizador gráfico, modelos). 
- criação de um objeto, texto, ou solução face a um desafio; 
-criação de soluções estéticas, criativas e pessoais. 

 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em:  
-organização de debates que requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou 
dados; 
- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 
elementos ou dados; 
 - problematização de situações reais próximas dos interesses 
dos alunos; 
 - elaboração de opiniões fundamentadas em factos ou dados 
(por exemplo textos com diferentes pontos de vista) de natureza 
disciplinar e interdisciplinar; 

 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar argumentos 
e contra-argumentos). 
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação com base na recolha de dados e 
opiniões para análise das temáticas em estudo. 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Induzir/requerer: 
- aceitação  e argumentação de pontos de vista diferentes; 
- respeito por diferenças de características, 
crenças, culturas ou opiniões. 

 
Respeitador da diferença/ 

do outro  
(A, B, E, F, H) 

 

Sintetizar e organizar: 
- síntese e organização de informação pertinente (por exemplo, 
sumários, registos de observações, relatórios segundo critérios e 
objetivos); 
 - planificação, revisão e monitorização de tarefas; 
 - estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os 
ultrapassar. 

 
Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Ciências Naturais                                                                                                                                                                               Nível:  7º Ano 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Ciências Naturais                                                                                                                                                                               Nível:  8º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 

 

 

Terra um Planeta com Vida 

 

 

1. Sistema Terra: da célula à 
biodiversidade 
 
 
 
 
 
 
Sustentabilidade na Terra 
 
 
1. Ecossistemas 
 
2. Gestão sustentável dos 
recursos 
 
 
 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, relativos 
aos conteúdos que impliquem : 
- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  
- seleção, organização e sistematização de informação 
pertinente, com leitura  e estudo autónomo;  
- análise de factos, teorias, situações, identificando elementos 
ou dados;  
- memorização, compreensão, consolidação e mobilização de 
saberes intra e interdisciplinares. 

 
 
 

Conhecedor / Sabedor / 
Culto / Informado 

(A, B, G, I , J) 
 

 
Testes e Mini testes 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
- portefólio 
-criação de projetos 

-Grelhas de 
autoavaliação 
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
 
Projetos DAC 

 
50% 

 
 
 
 
 

35% 
(ou 45%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

10% 
(quando existir) 

Aplicar a criatividade em: 
- formulação de hipóteses e predições face a um fenómeno ou 
evento;  
- conceção de situações em que determinado conhecimento 
possa ser  aplicado;  
- imaginação de alternativas a uma forma tradicional de abordar 
uma situação- problema;  
- conceção sustentada de pontos de vista próprio, face a 
diferentes  perspetivas;  
 - expressão criativa de aprendizagens (por exemplo, imagens, 
texto, organizador gráfico, modelos). 
- criação de um objeto, texto, ou solução face a um desafio; 
-criação de soluções estéticas, criativas e pessoais. 

 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em:  
-organização de debates que requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos ou 
dados; 
- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 
elementos ou dados; 
 - problematização de situações reais próximas dos interesses 
dos alunos; 
 - elaboração de opiniões fundamentadas em factos ou dados 
(por exemplo textos com diferentes pontos de vista) de natureza 
disciplinar e interdisciplinar; 

 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar argumentos 
e contra-argumentos). 
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação com base na recolha de dados e 
opiniões para análise das temáticas em estudo. 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Induzir/requerer: 
- aceitação  e argumentação de pontos de vista diferentes; 
- respeito por diferenças de características, 
crenças, culturas ou opiniões. 

 
Respeitador da diferença/ 

do outro  
(A, B, E, F, H) 

 

Sintetizar e organizar: 
- síntese e organização de informação pertinente (por exemplo, 
sumários, registos de observações, relatórios segundo critérios e 
objetivos); 
 - planificação, revisão e monitorização de tarefas; 
 - estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os 
ultrapassar. 

 
Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J) 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Ciências Naturais                                                                                                                                                                               Nível:  8º Ano 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



  

Critérios de Avaliação Específicos 
 

D sc p na  TIC N ve  7º Ano 
 

 
 
 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais) 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

Segurança, responsabilidade 

e respeito em ambientes 

digitais 

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável 

no uso de tecnologias, ambientes e serviços 

digitais: 

 Conhecer diferentes sistemas operativos e 

mecanismos de segurança; 

 Adotar práticas seguras de instalação, 

atualização, configuração     e     utilização de 

ferramentas digitais; 

 Conhecer comportamentos que visam a proteção 

da privacidade; adotar comportamentos seguros 

na utilização de ferramentas digitais; 

 Adotar práticas seguras de utilização das 

ferramentas digitais e na navegação na Internet; 

 Ler, compreender e identificar mensagens 

manipuladas ou falsas; 

 Identificar os riscos do uso inapropriado de 

imagens, de sons e de vídeos; 

 Respeitar as normas dos direitos de autor 

associados à utilização da imagem, do som e do 

vídeo. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 
 

Comunicador / 

Desenvolvimento da 

linguagem e oralidade 

(A, B, D, E, H) 

 
 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 
 

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
 

Responsável/Autónomo 

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

 
 

Cuidador de si e do outro 

Instrumentos 

de avaliação: 

● Grelhas 

de observação 

de trabalhos 

de grupo 

● Grelhas 

de avaliação 

de apresentação 

de trabalhos práticos 

● Portfólio 

● Questões-aula 

 
 
 

Projetos DAC 

 
 
 
 

Grelhas de Atitudes (*) 

 
 
 

95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

(quando existir) 

 
 
 
 

5% 

Investigar e pesquisar Planificar estratégias de investigação e de 

pesquisa a realizar online: 



Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais) 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

 Formular questões que permitam orientar a 

recolha de dados ou informações pertinentes; 

 Definir palavras-chave para localizar informação, 

utilizando mecanismos e funções simples de 

pesquisa; Utilizar o computador e outros 

dispositivos digitais como ferramentas de apoio 

ao processo de investigação e pesquisa; 

 Conhecer as potencialidades e principais 

funcionalidades de aplicações para apoiar o 

processo de investigação e de pesquisa online; 

 Realizar pesquisas, utilizando os termos 

selecionados e relevantes de acordo com o 

tema a desenvolver; 

 Analisar criticamente a qualidade da informação; 

 Utilizar o computador e outros dispositivos 

digitais, de forma a permitir a organização e 

gestão da informação. 

(B, E, F, G)   

Comunicar e colaborar Mobilizar estratégias e ferramentas de 

comunicação e colaboração: 

 Identificar novos meios e aplicações que permitam 

a comunicação e a colaboração; 

Selecionar     as     soluções     tecnológicas     (mais 

adequadas      para      realização      de      trabalho 

 

 



  

Critérios de Avaliação Específicos 
 

D sc p na  TIC N ve  7º Ano 
 

 
 
 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais) 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

 colaborativo e comunicação) que se pretendem 

efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 

 Utilizar diferentes meios e aplicações que 

permitem a comunicação e colaboração em 

ambientes digitais fechados; 

 Apresentar e partilhar os produtos 

desenvolvidos,     utilizando meios     digitais de 

comunicação       e colaboração em ambientes 

digitais fechados. 

   

Criar e inovar Explorar ideias e desenvolver o pensamento 

computacional e produzir artefactos digitais 

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas 

digitais de apoio à criatividade: 

 Compreender e utilizar técnicas elementares 

(enquadramento, ângulos, entre outras) de 

captação e edição de imagem, som, vídeo e 

modelação 3D; 

 Analisar que tipos de problemas podem ser 

resolvidos usando, imagem, som, vídeo, 

modelação e simulação; 

 Decompor um objeto nos seus elementos 

constituintes; 



Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais) 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

  Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, 

utilizando as técnicas e materiais adequados 

de captação de imagem, som, vídeo e 

modelação, tendo em vista soluções adequadas a 

um problema ou projeto; 

 Mobilizar os conhecimentos sobre as normas 

dos direitos de autor associados à utilização 

da imagem, do som e do vídeo e modelação 3D; 

 Integrar conteúdos provenientes de diferentes 

tipos de suportes, para produzir e modificar, de 

acordo com normas e diretrizes conhecidas, 

artefactos digitais criativos para exprimir ideias, 

sentimentos e propósitos específicos. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 
 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 
 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 



  

Critérios de Avaliação Específicos 
 

D sc p na  TIC N ve  7º Ano 
 

 
 
 
 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em 
prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum. 

 
 
 
 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 
 

CF = (95 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)  

                                    100 

 
 
Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 
 
 

Ou 
 

CF = (95 x MIE) + (5 x MV) Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

                       100 

 
 

Em que: 
 

CF – Classificação Final 
MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 
MV – Média da avaliação dos Valores 
MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 
 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  TIC                                                                                                                                                                                              Nível:  8º Ano 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

Segurança, responsabilidade 

e respeito em ambientes 

digitais 

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável 

no uso de tecnologias, ambientes e serviços 

digitais 

 Adotar práticas seguras de utilização das 

aplicações digitais e na navegação na Internet; 

 Conhecer e utilizar critérios de validação da 

informação publicada online; 

 Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com 

direitos de autor, com propriedade intelectual e 

com licenciamento) relativas aos recursos e aos 

conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, 

combatendo o plágio; 

 Conhecer e utilizar as recomendações relativas à 

acessibilidade, no âmbito da criação e da 

publicação de conteúdos digitais, mesmo que de 

forma elementar; 

 Conhecer comportamentos que visam a proteção 

da privacidade; 

 adotar comportamentos seguros na utilização de 

aplicações digitais. 

Conhecedor / sabedor / culto 

/ informado  

(A, B, G, I, J) 

 

Crítico (A, B, D, J) 

 

Crítico / Analítico (A, B, C, D, 

G) 

 

Indagador / Investigador (C, 

D, F, H, I) 

 

Respeitador da diferença / 

do outro (A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador / Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

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

 

Comunicador / 

Desenvolvimento da 

Instrumentos  

de avaliação:  

● Grelhas  

de observação  

de trabalhos  

de grupo 

● Grelhas  

de avaliação  

de apresentação  

de trabalhos práticos 

● Grelhas  

de avaliação  

de resolução  

de exercícios 

● Questões-aula 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

(quando existir) 

 

 

5%  

Investigar e pesquisar Planificar estratégias de investigação e de 

pesquisa a realizar online 



 Formular questões que permitam orientar a 

recolha de dados ou informações pertinentes; 

 Definir palavras-chave para localizar informação, 

utilizando mecanismos e funções simples de 

pesquisa; 

 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 

como ferramentas de apoio ao processo de 

investigação e pesquisa;  

 Conhecer as potencialidades e principais 

funcionalidades de aplicações, para apoiar o 

processo de investigação e pesquisa online; 

 Realizar pesquisa, utilizando os termos 

selecionados e relevantes, de acordo com o tema 

a desenvolver; 

 Analisar criticamente a qualidade da informação; 

Utilizar o computador e outros dispositivos 

digitais, de forma a permitir a organização e 

gestão da informação 

linguagem e oralidade  

(A, B, D, E, H) 

 

Autoavaliador(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/Autónomo 

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

 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

 

 

 

 

Comunicar e colaborar Mobilizar estratégias e ferramentas de 

comunicação e colaboração 

 Identificar novos meios e aplicações que 

permitam a comunicação e a colaboração; 

 Selecionar as soluções tecnológicas mais 

adequadas para a realização de trabalho 

colaborativo e comunicação síncrona e 

assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  TIC                                                                                                                                                                                              Nível:  8º Ano 
 

de atividades e/ou projetos, utilizando de forma 

autónoma e responsável as soluções mais 

adequadas e eficazes para partilhar ideias, 

sentimentos, informações ou factos na 

concretização dos objetivos; 

 Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos 

utilizando meios digitais de comunicação e 

colaboração. 

Criar e inovar Explorar ideias e desenvolver o pensamento 

computacional e produzir artefactos digitais 

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas 

digitais de apoio à criatividade 

 Diferenciar as potencialidades e os 

constrangimentos de diferentes estratégias e 

aplicações para apoiar a criatividade e a 

inovação, aplicando critérios de análise 

pertinentes, previamente validados; 

 Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de 

trabalho de forma colaborativa, selecionando e 

utilizando, de forma autónoma e responsável, as 

tecnologias digitais mais adequadas e eficazes 

para a concretização de projetos desenhados; 

 Produzir, modificar e gerir artefactos digitais 

criativos, de forma autónoma e responsável, e de 

acordo com os projetos desenhados. 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final.  



Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (95 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)         Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (95 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 
MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 
MV – Média da avaliação dos Valores 
MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC                                                                                                                   Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Atelier Artes                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8ºAno 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
APROPRIAÇÃO  
EREFLEXÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens artísticas. 
 
Identifica e analisa, com um vocabulário 
específico e adequado, conceitos, contextos e 
técnicas em diferentes narrativas visuais.  
 
Aplica os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação 
plástica. 
 
Compreendea expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou de outras 
narrativas visuais. 

 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
 
Sistematizador / 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 
Participativo /colaborador (B, C, D, 
E, F) 
 
 
 
 

 
Atividades de 
Desenvolvimento/ testes 
 
 
Atividades de curta duração 
 
Trabalhos teóricos 
 
 
 
 
Trabalho autónomo 
 
Diário gráfico 
 
 
 
 
 
 
Projetos DAC 
 
 
 
 
 
Grelhas de atitudes 

 

 
50% 

 
 
 

30% 
ou 

25% (com DAC) 

 
 
 

 
15% 
ou 

10% (com DAC) 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Revela capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes 
universos visuais. 
 
Interpreta a realidade, com base nas suas 
experiências, interligando: imagem/objeto, 
sujeito. 
 



 
EXPERIMENTAÇÃO  
E CRIAÇÃO 

 

 
Cria um sistema próprio de trabalho.  
 
Inventa/reinventa soluções para a criação de 
novas imagens. 
 
Relaciona conceitos, materiais, meios e técnicas, 
com intencionalidade. 
 
Desenvolve a expressividade. 
 

 
Responsável / autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador 
(Transversal às áreas) 
 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Atelier Artes                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8ºAno 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

  100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Visual                                                                                                                                                                                            Nível:  7º/8º/9º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
APROPRIAÇÃO  
EREFLEXÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens artísticas. 
 
Identifica e analisa, com um vocabulário 
específico e adequado, conceitos, contextos e 
técnicas em diferentes narrativas visuais.  
 
Aplica os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação 
plástica. 
 
Compreendea expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou de outras 
narrativas visuais. 

 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
 
Sistematizador / Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 
Participativo /colaborador (B, C, D, 
E, F) 
 
 
 
 
 

 
Atividades de 
Desenvolvimento/ testes 
 
 
Atividades de curta duração 
 
Trabalhos teóricos 
 
 
 
 
Trabalho autónomo 
 
Diário gráfico 
 
 
 
 
 
 
Projetos DAC 
 
 
 
 
 
Grelhas de atitudes 

 

 
50% 

 
 
 

30% 
ou 

25% (com DAC) 

 
 
 

 
15% 
ou 

10% (com DAC) 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Revela capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes 
universos visuais. 
 
Interpreta a realidade, com base nas suas 
experiências, interligando: imagem/objeto, 
sujeito. 
 



 
EXPERIMENTAÇÃO  
E CRIAÇÃO 

 

 
Cria um sistema próprio de trabalho.  
 
Inventa/reinventa soluções para a criação de 
novas imagens. 
 
Relaciona conceitos, materiais, meios e técnicas, 
com intencionalidade. 
 
Desenvolve a expressividade. 
 

Responsável / autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador 
(Transversal às áreas) 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Visual                                                                                                                                                                                            Nível:  7º/8º/9º Ano 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

  100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Física           Nível:  Básico (7ºe 8ºAno) 
 

Domínios / Blocos /Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS 

(Matérias) 

Nas atividades físicas são avaliadas as 

competências relativas às matérias de ensino, que 

se encontram especificadas em 2 níveis de 

complexidade INTRODUÇÃO e ELEMENTAR. 

O aluno desenvolve as competências essenciais de 

acordo com o seguinte: 

A

NO 

N.º DE MATÉRIAS 

E NÍVEIS DE 

APRENDIZAGEM 

SUBÁREAS E N.º DE 

MATÉRIAS  

7.º 
- 5 matérias 

Nível Introdução         

 - J.D.C – 1 matéria                  

- Ginástica – 1 matéria-

Atletismo;Patinagem;A.

R.Expressivas e 

outras(Raquetes;Orienta

ção ou Luta) – 3 

matérias 

8.º 
- 6matérias 

Nível Introdução                     

  -J.D.C – 1 matéria                

-Ginástica – 1 matéria- 

Atletismo;A.R.Expressiv

as e outras(Raquetes; 

Orientação ou Luta) – 4 

matérias               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas de 

competênciasapresentadas 

são transversais aos 

diversos domínios. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto / 

  informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

Criativo /Expressivo 

(A, C, D, J) 

 

 

Respeitador da diferença 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

- Observação direta, Formal ou 

informal; estruturada ou não 

estruturada. 

 

 

- Fichas de registo: 

- Avaliação inicial 

- Avaliação formativa  

- Avaliação sumativa 

- Auto e heteroavaliação 

 

- Listas de verificação de dados e 

ocorrências 

 

- Questionamento em aula 

 

 

- Modos e instrumentos: 

- Jogos simplificados 

- Sequências de elementos 

- Percursos 

- Circuitos  

- Concursos 

- Composições  

- Coreografias  

- Exploração de movimentos 

 

 

 

80% 

- 65%   Aprendizagens 

Específicas 

- 15% Perfil do Aluno  

 

 

Ou 

 

 

70% 

(caso haja DAC) 

- 55%   Aprendizagens 

Específicas 

- 15% Perfil do Aluno  
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Domínios / Blocos /Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 
 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS  (J,D,C) 

Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol 

 
 
 
 
 
 
 
 
GINÁSTICA (Gin) 

Ginástica: Acrobática, Solo ou Aparelhos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATLETISMO (Atl) 

Saltos, Corridas e Lançamentos  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Grau de cooperação, oportunidade e correção 

nas ações técnico-táticas elementares em todas as 

funções, conforme a oposição em cada fase do 

jogo, aplicando as regras, não só como jogador, 

mas também como árbitro.  

 

 

 

- Grau de execução, correção técnica, expressão e 

combinação na realização das destrezas da 

Ginástica. Grau de composição, realização e 

análise de esquemas individuais e em grupo da 

Ginástica. 

 

 

 

- Grau de execução dos saltos, corridas e 

lançamentos do atletismo, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamento da 

modalidade, não só como praticante, mas 

também como juiz. 

 

 

 

 

 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

Indagador/ Investigador/ 

Sistematizador 

/ organizador 

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

 

 

 

Questionador e 

Comunicador 

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

 

 

 

 

 

- Arbitragem e Ajuizamento 

 

 

- Observação, análise e correção 

da prestação dos colegas 
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Domínios / Blocos /Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 

(A.R.Exp.) 

Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais 

 
 
 
 
ÁREA DE OPÇÃO (Opção) 

1 - Raquetes 

Badminton, Ténis e Ténis de Mesa 

 
 
 
 
 
 
 
2 –Desportos Combate (Luta) 

 
 
 
 
 
 
3 - Atividades de Exploração da Natureza 

(orientação) 

 
 

 

 

 

- Grau de execução de expressividade nas 

coreografias de Dança. Grau de composição, 

realização e apreciação de coreografias 

individuais e ou em grupo. 

 

 

- Grau de oportunidade e correção nas ações 

técnicotáticas elementares, nos jogos de 

Raquetes, garantindo a iniciativa e ofensividade 

em participações individuais e a pares aplicando 

as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

 

 

- Grau de oportunidade, intencionalidade, 

pertinência, adaptabilidade e correção na 

execução das situações das técnicas de Luta, 

aplicando as regras da modalidade, não só como 

jogador, mas também como árbitro. 

 

- Grau de realização das de percursos, usando 

técnicas específicas, e respeitando as regras de 

organização, participação e preservação da 

qualidade do ambiente. 

 

 

 

Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 

Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ 

Responsável/ Autónomo 

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

 

 

 

 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
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Domínios / Blocos /Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 
AREA DA APTIDÃO FÍSICA 

Programa FITescola® 

Vaivém/Milha, Abdominais, Flexões de Braços, 

Impulsão Horizontal,“Senta e Alcança” e 

Composição Corporal. 

 

- Grau de realização dos testes de aptidão 

muscular, aptidão aeróbia e composição corporal, 

de acordo com a Zona Saudável de Aptidão 

Física (ZSAF) para a sua idade e género. 

A interpretação dos resultados é feita com auxílio 

da tabela de valores de referência para a ZSAF – 

FITescola. 

 

 

- Bateria testes FitEscola” e 

aplicação das tabelas de 

referência 

 

 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DOS CONHECIMENTOS 

 

- Grau de conhecimento relativamente aos 

seguintes processos: 

-Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

fatores associados a um estilo de vida saudável,  

nomeadamenteo desenvolvimento das 

capacidades motoras; 

 

-Identificar e interpretar os valoresolímpicos e 

paralímpicos, compreendendo a sua importância 

para a construção de uma sociedademoderna e 

inclusiva. 

 

- Trabalhos de pesquisa 

(individuais ou de grupo) 

- Relatórios de atividade 

- Respostas a questões de 

pesquisa 

- Grelhas de observação 

- Portefólios 

- Aplicação prática de 

conhecimentos 

- Questionamento 

- Apresentações orais 

- Entrevistas 

- Webquest 

 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

ATITUDES 
 
 

- Nível de assiduidade; 

- Grau de pontualidade; 

-Frequênciade situação de ausência de 

equipamento; 

- Nível de cumprimento dos prazos definidos; 

- Grau de participação nas atividades do PAA de 

EF. 

 

Grelhas de Observação de 

Valores (atitudes, condutas e 

comportamentos) 

 
 

5% 
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Domínios / Blocos /Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

  
 DAC 
 

  A definir em Conselho de Turma 

  
10% 

    

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias 
em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário 
para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 

Nota -Este documento não dispensa a consulta do Plano Plurianual de Educação Física. 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (70 x MACF) + (10 x APF) + (5 x MC) + (5 x MV) +(10 x MDAC)      Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 

CF = (80 x MACF) + (10 x APF) + (5 x MC)+ (5 x MV)         Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

  100 

Em que: 

CF – Classificação Final    MV – Média da avaliação dos Valores                                                     

MACF – Média Atividades Físicas   MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC   

APF– Classificação da Aptidão Física 

MC – Classificação dos Conhecimentos           Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/ 09 /2019 



                   ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS 
 

      EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

      CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   
           

ENSINO BÁSICO (9.º ano) 
 

                                                               ENSINO SECUNDÁRIO (12.º ano  
                                                                - cursos científico- humanísticos) 

 

2019/2020 
_________________________________________________________________________       
1. DOMÍNIOS 
O Projeto Curricular da Área Disciplinar de Educação Física (PCADEF) contempla a avaliação de 
competências nos seguintes domínios:  

Conhecimentos e Capacidades Princípios e Valores 

2. ÁREAS 

De acordo com o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) consideram-se como referência 

fundamental para o sucesso na Área Disciplinar de Educação Física três grandes áreas específicas de 
avaliação: 

Atividades Físicas (Matérias) 

Aptidão Física - 
Desenvolvimento das 
Capacidades Motoras 

Condicionais e 
Coordenativas  

Conhecimentos relativos à 
condição física e aos 

fenómenos e estruturas nos 
quais se realizam as 

atividades físicas 

3. MATÉRIAS  

As matérias a lecionar em cada ano letivo são selecionadas pelo professor de acordo com determinações 

do PNEF e do Projeto Curricular da Área Disciplinar de Educação Física (PCADEF), face às condições 
espaciais e organizacionais da Escola (modelo de roulement) e, ainda, à avaliação inicial realizada em 

cada turma, devendo traduzir um ensino o mais eclético possível.  

 
3.1 NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Os conteúdos de cada uma das matérias encontram-se especificados em quatro níveis: 

 Parte do Introdutório, onde se incluem parte das habilidades, técnicas e conhecimentos que 
representam a aptidão específica ou preparação base (“parte dos fundamentos”); 

 Introdutório, onde se incluem todas as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam 

a aptidão específica ou preparação base (“fundamentos”); 

 Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (“mestria”) 

da matéria nos seus elementos principais e já com caráter mais formal, relativamente aos 
modelos de prática e organização da atividade referente; 

Ensino Básico (3.º ciclo -9.º ano)          /          Ensino Sec. (cursos científico-humanísticos – 12.º ano) 

Categoria Matérias 

A Jogos Desportivos Coletivos - Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol  

B Ginástica de Solo, Aparelhos e Acrobática 

C Atletismo 

D Patinagem (Matéria não abordada na Escola) 

E Dança 

F Raquetas - Badminton e Ténis 

G  
Outras - Jogos Tradicionais, Corfebol, Râguebi, Hóquei em Campo, Luta, Judo, Ginástica Rítmica,  

Golfe, Canoagem, Escalada, Orientação… 
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 Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da 

atividade referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido no âmbito da Área 

Disciplinar de Educação Física. 

3.2 COMPETÊNCIAS/OBJETIVOS 

Para cada matéria e nível de especificação foram definidas, no PCADEF, competências/objetivos, tendo 

como referência os PNEF. O grau de sucesso do aluno em cada matéria e no seu conjunto, corresponde 

ao nível na interpretação prática dessas competências, apreciadas numa escala qualitativa e/ou 
quantitativa. 

As competências são avaliadas segundo graus de consecução e níveis de eficiência, eficácia e 
consistência, tendo como referência indicadores de evidência gerais e específicos. 

Grau de consecução Indicadores de evidência gerais 

Reali-
zação 

Frequência 
Qualidade de  

Execução 

 Nível de aplicação dos conhecimentos adquiridos; 

 Grau de oportunidade, intencionalidade, pertinência, 
adaptabilidade e correção na execução das situações 
de jogo (individuais e/ou coletivas); 

 Grau de execução, correção técnica e expressão na 
realização das destrezas da Ginástica;  

 Grau de execução e de expressividade na realização 
das coreografias de Dança;  

 Grau de execução dos saltos, corridas e lançamentos 
do Atletismo, de acordo com as exigências técnicas e 
regulamentares da modalidade; 

 Nível de aplicação das técnicas específicas das 
Atividades de Exploração da Natureza.  

Não 
Realiza 

Nunca (N) Muito Insuficiente (MI) 

Raramente (R) Insuficiente (I) 

Realiza 

Algumas vezes (AV) Suficiente (S) 

Frequentemente (F) Boa (B) 

Sistematicamente (S) Muito Boa (MB) 

 

3.3. MODOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Os modos e instrumentos de avaliação e respetivos indicadores de evidência, destinados a avaliar as 

competências específicas de cada matéria, constam do PCADEF, sendo, preferencialmente, utilizados na 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 

3.4 REFERÊNCIAS PARA O SUCESSO POR MATÉRIA 

Os Programas Nacionais apontam como referência para a avaliação o alcance, nas várias matérias do 

currículo do nível elementar no 9.º ano e do nível avançado no 12.º ano. 

Tendo em conta as referências anteriores, o grau de consecução das matérias será avaliado de acordo 

com as seguintes escalas de classificação: 

ENSINO BÁSICO – 3º Ciclo – 9.º ano 

Ano  % 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

0-29 30-49 50-69 70-89 90-100 

9.º 

N
ív

e
l 
d
a
 m

a
té

ri
a
 /

 

G
ra

u
 d

e
 

co
n
se

cu
çã

o
 

 
I 

 
I 

 
I 

 
I 

 
I 

Não Realiza Não Realiza  Realiza  Realiza Realiza    

 N/MI R/I AV/S F/B S/MB AV/S F / B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ENSINO SECUNDÁRIO – cursos científico-humanísticos – 12.º ano 

Ano Class. de 0 a 7 8 e 9 10 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 17 
de 18 a 

19 
20 val. 

12.º 

N
ív

e
l 
d
a
 m

a
té

ri
a
 /

 

 G
ra

u
 d

e
 

co
n
se

cu
çã

o
 

 

I 

 

I 

 

I 

 

E 

 

E 

 

E 

 

A 

 

A 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Legenda - Níveis: PI (Parte do Introdutório); I (Introdutório); E (Elementar); A (Avançado); Grau de consecução: ver quadro respetivo (ponto3.2). 
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4. DOMÍNIO “PRINCÍPIOS E VALORES” 

O aluno é avaliado de acordo com os seguintes indicadores gerais: 

 É assíduo. 

 Cumpre os horários. 

 Traz o material necessário para a aula. 

 É responsável. 

 É autónomo. 

 Assume um comportamento adequado às 

diferentes situações criadas na aula. 

 Colabora na organização e gestão dos 

materiais. 

 Revela empenhamento no trabalho. 

 Esforça-se por superar as dificuldades e em 

evoluir. 

 Coopera com os colegas e com o grupo. 

 Tem espírito desportivo. 

 Cumpre as regras de segurança definidas na 

aula. 

 Reconhece a importância de um clima de 

aula que favoreça a aprendizagem e o 

relacionamento interpessoal. 

 Respeita os prazos definidos para 

entrega/apresentação dos trabalhos. 

 Participa em atividades desportivas do 

Projeto Curricular de Educação Física. 

 

 

Avaliação Nas situações de aprendizagem e de avaliação, o aluno 

Muito 

insuficiente 

- revela fraca participação e desinteresse pelas atividades e dinâmica da aula;  

- integra-se com dificuldade e não coopera com os companheiros; 

- não se esforça em melhorar o seu nível de desempenho;  

- demonstra muita dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações de aprendizagem.  

Insuficiente 

- revela deficiente participação e interesse pelas atividades e dinâmica da aula; 

- integra-se mas tem dificuldade em cooperar com os colegas;  

- esforça-se pouco para melhorar o seu nível de desempenho;  

- demonstra dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações de aprendizagem. 

Suficiente 

- revela interesse e participa nas atividades e dinâmica da aula; 

- integra-se e coopera com os colegas;  

- esforça-se para melhorar o seu nível de desempenho;  

- adequa, na generalidade, a sua conduta às diferentes situações de aprendizagem e revela espírito desportivo. 

Bom 

- revela bastante interesse e participa nas atividades, contribuindo para uma dinâmica da aula potenciadora de 

ambientes de aprendizagem;  

- integra-se, coopera e estimula a participação no grupo;  

- investe na melhoria do seu nível de desempenho;  

- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta às diferentes situações de aprendizagem, revelando 

espírito desportivo. 

Muito Bom 

- revela empenhamento em todas as situações de trabalho na aula; 

- integra-se, colabora e estimula a participação no grupo;  

- investe na melhoria do seu nível de desempenho com espírito crítico e contribui para a melhoria de 

desempenho dos colegas; 

- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta a todas as situações de aprendizagem, favorecendo o 

clima de aula.  

5. APTIDÃO FÍSICA 

A Aptidão Física é avaliada tendo por base o desempenho do aluno em 4 dos testes constantes na Bateria 

de testes Fitescola, estruturada por idade e género: 

Aptidão aeróbia 
Força e resistência 

abdominal 
Força superior Flexibilidade 

Testes (milha ou vaivém) Teste dos abdominais Teste da extensão de braços Teste senta e alcança 

O sucesso em cada teste pressupõe que o desempenho do aluno se situe Dentro da Zona Saudável de 
Aptidão Física (ZSAF), de acordo com as normas definidas na Bateria de Teste Fitescola. 

A obtenção de uma classificação final de nível 5 ou ≥ 18 valores, pressupõe a integração na ZSAF nos 4 
testes.  
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6. CONHECIMENTOS 

A avaliação dos Conhecimentos é realizada de forma integrada com as áreas das Atividades Físicas e da 
Aptidão Física, numa perspetiva cognitivo motora. 

 

7. AUTOAVALIAÇÃO 

No final de cada período os alunos fazem a sua autoavaliação, através de ficha própria, tendo por base os 

diferentes domínios, áreas e matérias que integram o processo de avaliação e classificação da disciplina.   

 

8. CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir no final de cada período terá em consideração todos os elementos recolhidos, 
desde o início do ano, de acordo com as ponderações definidas. A falta não justificada, a um momento de 

avaliação sumativa, determina a atribuição da classificação de zero nesse momento.  

 
 

 

                                                                Classificação final do período = 

Soma das classificações de todas as matérias avaliadas/n.º de matérias x 80% ou 70% + PV x 20% 
ou 30% 

 

Para efeitos de apuramento da classificação final (3.º período) no domínio “Conhecimentos e 
Capacidades” serão considerados os desempenhos nas seis melhores matérias do aluno*, de, pelo 

menos, três categorias do currículo. Apenas uma ou duas matérias da categoria G são passíveis de 

seleção para efeitos de atribuição desta classificação. 

No caso de os alunos apresentarem atestado médico está prevista a adequação do sistema de avaliação, 

não desvirtuando contudo a estrutura da própria disciplina. Para tal, será definido um Plano de Educação 
Física Individual (PEFI), prevendo as condições de aprendizagem e de avaliação do aluno, estruturado de 

acordo com as suas limitações e capacidades individuais, bem como a duração do Atestado Médico. Este 

documento será dado a conhecer ao aluno, ao encarregado de educação e ao diretor de turma. 

* Este critério só se aplica se o aluno cumprir na íntegra todas as situações de avaliação do plano de 
trabalho da turma. Perante alguma situação de incumprimento o apuramento da classificação final será 
realizado nos moldes definidos para o primeiro e segundo períodos (média de todas as matérias), não 
sendo efetuada a seleção das seis melhores matérias do aluno, salvaguardado o princípio da 
representatividade do currículo. 

 

Área Disciplinar de Educação 

Física 

“Conhecimentos e 

Capacidades” 
“Princípios e Valores” 

Ensino Básico  

(3ºCiclo – 9.º ano) 
70% 30% 

Ensino Secundário (12.º ano) 80% 20% 



                   ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS 
 

      EDUCAÇÃO FÍSICA 

      PLANO PLURIANUAL   
           

ENSINO BÁSICO (7.º e 8.º anos) 
 ENSINO SECUNDÁRIO (10.º e 11.º ano - cursos científico-humanísticos) 

 

2019/2020 
____________________________________________________________________       

 

Os critérios de avaliação de Educação Física foram definidos de acordo com a lei, tendo em conta o perfil dos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais para cada ano/ciclo de ensino, tendo ainda em 

conta o enriquecimento das aprendizagens. O Plano Plurianual de Educação Física clarifica os diversos aspetos do 
processo ensino-aprendizagem e avaliação da disciplina. 

 

ÁREAS DE AVALIAÇÃO  

De acordo com as Aprendizagens Essenciais (AE) consideram-se como referência fundamental para o sucesso na 

Área Disciplinar de Educação Física três grandes áreas específicas de avaliação: 

 

Atividades Físicas (Matérias) Aptidão Física  Conhecimentos  

 

REFERÊNCIAS PARA O SUCESSO POR MATÉRIA 

O grau de consecução das aprendizagens das matérias será avaliado de acordo com as seguintes tabelas: 

 

ENSINO BÁSICO – 3º Ciclo  

Ano  
Nível 1 2 3 4 5 

% 0-29 30-49 50-69 70-89 90-100 

7.º 

N
ív

e
l 
d
a
 

m
a
té

ri
a
 /

 

G
ra

u
 d

e
 

co
n
se

cu
çã

o
 NI NI I I I 

MI IN S B MB 

8.º 
NI NI I I I 

MI IN S B MB 

           Legenda – Níveis: NI (Não atinge o Introdutório); I (Introdutório); E (Elementar);  

                          Grau de consecução: MI (Muito Insuficiente); IN (Insuficiente); S (Suficiente); B (Bom); MB (Muito Bom). 
 

 

Anos ENSINO SECUNDÁRIO – Cursos Científicos – Humanísticos 

10.º 

Classif. 0 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17  18 - 20  

Nível NI NI I I I E E  

Grau MI  IN S B MB S B  

11.º 
 

Classif. 0 - 7 8 - 9 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 

Nível NI NI I I I E  E E 

Grau MI  IN S B MB S B MB 

 

 

    Legenda – Níveis: NI (Não atinge o Introdutório); I (Introdutório); E (Elementar);  

               Grau de consecução: MI (Muito Insuficiente); IN (Insuficiente); S (Suficiente); B (Bom); MB (Muito Bom). 
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ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS (MATÉRIAS) 

A avaliação desta área encontra-se especificada nos descritores de desempenho /tarefa. 

 

ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA 
A Aptidão Física é avaliada tendo por base o desempenho do aluno em 5 dos testes constantes na Bateria de testes 
FITescola, para a sua idade e género: 

O sucesso em cada teste pressupõe que o desempenho do aluno se situe Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 
(ZSAF), de acordo com as normas definidas na Bateria de Teste FITescola. Em cada ano letivo, sempre que possível, 

cada teste é avaliado, pelo menos, duas vezes. Para efeitos de classificação devem ser tidos em conta os valores do 

melhor teste realizado. Das 5 categorias de testes avaliados selecionam-se os 4 testes com melhor desempenho, 
devendo obrigatoriamente constar 1 teste de aptidão aeróbia. 

Avaliação Pressupostos 

Muito Bom 4 dos valores obtidos estão dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

Bom 3 dos valores obtidos estão dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

Suficiente 2 dos valores obtidos estão dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

Insuficiente 1 dos valores obtidos está dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

 

ÁREA DOS CONHECIMENTOS 
A avaliação dos conhecimentos deve ser realizada de forma integrada com as áreas das Atividades Físicas e da 

Aptidão Física, numa perspetiva cognitivo motora e, sempre que possível, numa relação interdisciplinar para que as 

aprendizagens possam ser significativas e contextualizadas. 
 

PERFIL DOS ALUNOS (DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA/RELACIONAMENTO INTERPESSOAL) 
 

Avaliação Nas situações de aprendizagem e de avaliação, o aluno 

Muito 

insuficiente 

- revela fraca participação e desinteresse pelas atividades e dinâmica da aula;  

- integra-se com dificuldade e não coopera com os companheiros; 

- não se esforça em melhorar o seu nível de desempenho;  

- demonstra muita dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações de aprendizagem.  

Insuficiente 

- revela deficiente participação e interesse pelas atividades e dinâmica da aula; 

- integra-se mas tem dificuldade em cooperar com os colegas;  

- esforça-se pouco para melhorar o seu nível de desempenho;  

- demonstra dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações de aprendizagem. 

Suficiente 

- revela interesse e participa nas atividades e dinâmica da aula; 

- integra-se e coopera com os colegas;  

- esforça-se para melhorar o seu nível de desempenho;  

- adequa, na generalidade, a sua conduta às diferentes situações de aprendizagem e revela espírito desportivo. 

Bom 

- revela bastante interesse e participa nas atividades, contribuindo para uma dinâmica da aula potenciadora de 

ambientes de aprendizagem;  

- integra-se, coopera e estimula a participação no grupo;  

- investe na melhoria do seu nível de desempenho;  

- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta às diferentes situações de aprendizagem, revelando 

espírito desportivo; 

- assume compromissos e responsabilidades de organização e preparação de atividades desportivas, 

cumprindo as tarefas inerentes. 

Muito Bom 

- revela empenhamento em todas as situações de trabalho na aula; 

- integra-se, colabora e estimula a participação no grupo;  

- investe na melhoria do seu nível de desempenho com espírito crítico e contribui para a melhoria de 

Aptidão aeróbia 

Força e 

resistência 

abdominal 

Força superior Força inferior Flexibilidade 

Testes (milha e/ou 

vaivém) 

Teste dos 

abdominais 

Teste da extensão de 

braços 

Impulsão 

Horizontal 

Teste senta e 

alcança 
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desempenho dos colegas; 

- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta a todas as situações de aprendizagem, favorecendo o 

clima de aula, apresentando iniciativas e propostas para o desenvolvimento das atividades; 

- assume compromissos e responsabilidades de organização e preparação de atividades desportivas, 

cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

A classificação a atribuir no final de cada período terá em consideração todos os elementos recolhidos, desde o início 

do ano, de acordo com as ponderações definidas nos critérios de avaliação.  
A falta não justificada, à avaliação de uma determina matéria, determina a atribuição da classificação de zero valores.  

A classificação da disciplina de Educação Física de cada período e final do ano letivo é determinada em função da 
média ponderada apresentada no quadro seguinte: 

 

Classificação na disciplina de Educação Física 

Áreas de Avaliação  
 

Atitudes 
 

 
Atividade Física 

(matérias)  
 

80% ou 70% com DAC * 
 

(65% aprendizagens específicas + 15% perfil do aluno) 

5% 
 

Aptidão Física 
 

10% 

 
Conhecimentos 

 
5% 

 
*DAC – Domínio da Autonomia Curricular (10%) 

Caso no 1.º período não seja possível avaliar todas as subáreas, devidos a limitações de instalações face às condições 

climatéricas, realiza-se o cálculo com as matérias avaliadas até ao final do período. 

No caso de os alunos apresentarem atestado médico está prevista a adequação do sistema de avaliação, não 
desvirtuando, contudo, a estrutura da própria disciplina. Para tal, será definido um Plano de Educação Física 

Individual (PEFI), prevendo as condições de aprendizagem e de avaliação do aluno, estruturado de acordo com as 
suas limitações e capacidades individuais, bem como a duração do Atestado Médico. Este documento será dado a 

conhecer ao aluno, ao encarregado de educação e ao diretor de turma. 

 

AUTOAVALIAÇÃO 
No final de cada período os alunos fazem a sua autoavaliação, através de ficha própria, tendo por base as diferentes 
áreas, subáreas, matérias e atitudes que integram o processo de avaliação e classificação da disciplina.   



                   ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS 
 

      EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

      PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO   
           

ENSINO BÁSICO (9.º ano) 
 

                                                                 ENSINO SECUNDÁRIO (12.º ano  
                                                                - cursos científico- humanísticos) 

 

2019/2020 
_________________________________________________________________________       
1. DOMÍNIOS 
O Projeto Curricular da Área Disciplinar de Educação Física (PCADEF) contempla a avaliação de 
competências nos seguintes domínios:  

Conhecimentos e Capacidades Princípios e Valores 

2. ÁREAS 

De acordo com o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) consideram-se como referência 

fundamental para o sucesso na Área Disciplinar de Educação Física três grandes áreas específicas de 
avaliação: 

Atividades Físicas (Matérias) 

Aptidão Física - 
Desenvolvimento das 
Capacidades Motoras 

Condicionais e 
Coordenativas  

Conhecimentos relativos à 
condição física e aos 

fenómenos e estruturas nos 
quais se realizam as 

atividades físicas 

3. MATÉRIAS  

As matérias a lecionar em cada ano letivo são selecionadas pelo professor de acordo com determinações 

do PNEF e do Projeto Curricular da Área Disciplinar de Educação Física (PCADEF), face às condições 
espaciais e organizacionais da Escola (modelo de roulement) e, ainda, à avaliação inicial realizada em 

cada turma, devendo traduzir um ensino o mais eclético possível.  

 
3.1 NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Os conteúdos de cada uma das matérias encontram-se especificados em quatro níveis: 

 Parte do Introdutório, onde se incluem parte das habilidades, técnicas e conhecimentos que 
representam a aptidão específica ou preparação base (“parte dos fundamentos”); 

 Introdutório, onde se incluem todas as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam 

a aptidão específica ou preparação base (“fundamentos”); 

 Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (“mestria”) 

da matéria nos seus elementos principais e já com caráter mais formal, relativamente aos 
modelos de prática e organização da atividade referente; 

Ensino Básico (3.º ciclo)          /          Ensino Secundário (cursos científico-humanísticos) 

Categoria Matérias 

A Jogos Desportivos Coletivos - Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol  

B Ginástica de Solo, Aparelhos e Acrobática 

C Atletismo 

D Patinagem (Matéria não abordada na Escola) 

E Dança 

F Raquetas - Badminton e Ténis 

G  
Outras - Jogos Tradicionais, Corfebol, Râguebi, Hóquei em Campo, Luta, Judo, Ginástica Rítmica,  

Golfe, Canoagem, Escalada, Orientação… 
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 Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da 

atividade referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido no âmbito da Área 

Disciplinar de Educação Física. 

3.2 COMPETÊNCIAS/OBJETIVOS 

Para cada matéria e nível de especificação foram definidas, no PCADEF, competências/objetivos, tendo 

como referência os PNEF. O grau de sucesso do aluno em cada matéria e no seu conjunto, corresponde 

ao nível na interpretação prática dessas competências, apreciadas numa escala qualitativa e/ou 
quantitativa. 

As competências são avaliadas segundo graus de consecução e níveis de eficiência, eficácia e 
consistência, tendo como referência indicadores de evidência gerais e específicos. 

Grau de consecução Indicadores de evidência gerais 

Reali-
zação 

Frequência 
Qualidade de  

Execução 

 Nível de aplicação dos conhecimentos adquiridos; 

 Grau de oportunidade, intencionalidade, pertinência, 
adaptabilidade e correção na execução das situações 
de jogo (individuais e/ou coletivas); 

 Grau de execução, correção técnica e expressão na 
realização das destrezas da Ginástica;  

 Grau de execução e de expressividade na realização 
das coreografias de Dança;  

 Grau de execução dos saltos, corridas e lançamentos 
do Atletismo, de acordo com as exigências técnicas e 
regulamentares da modalidade; 

 Nível de aplicação das técnicas específicas das 
Atividades de Exploração da Natureza.  

Não 
Realiza 

Nunca (N) Muito Insuficiente (MI) 

Raramente (R) Insuficiente (I) 

Realiza 

Algumas vezes (AV) Suficiente (S) 

Frequentemente (F) Boa (B) 

Sistematicamente (S) Muito Boa (MB) 

 

3.3. MODOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Os modos e instrumentos de avaliação e respetivos indicadores de evidência, destinados a avaliar as 

competências específicas de cada matéria, constam do PCADEF, sendo, preferencialmente, utilizados na 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 

3.4 REFERÊNCIAS PARA O SUCESSO POR MATÉRIA 

Os Programas Nacionais apontam como referência para a avaliação o alcance, nas várias matérias do 

currículo do nível elementar no 3º Ciclo e 10º ano e do nível avançado no 11º e 12º anos. 

Tendo em conta as referências anteriores, o grau de consecução das matérias será avaliado de acordo 

com as seguintes escalas de classificação: 

ENSINO BÁSICO – 3º Ciclo  

Ano  
% 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
 0-29 30-49 50-69 70-89 90-100 

7.º 

N
ív

e
l 
d
a
 m

a
té

ri
a
 /

 G
ra

u
 d

e
 

co
n
se

cu
çã

o
 

PI PI PI PI I I I 
Não Realiza         Não Realiza Realiza  Realiza Realiza  

N/MI R/I AV/S a F/B S/MB AV/S F/B S/MB 

8.º 
PI PI  PI I I I E 

Não Realiza Realiza  Realiza  Realiza Realiza  

N/MI a R/I  AV/S a F/B S/MB AV/S F/B S/MB AV/S 

9.º  

I I I I I E E 
Não Realiza Não Realiza  Realiza  Realiza Realiza  

 N/MI R/I AV/S F/B S/MB AV/S F / B 
 

 

  
  

ENSINO SECUNDÁRIO – cursos científico-humanísticos 

Ano Class. de 0 a 7 8 e 9 10 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 17 
de 18 a 

19 
20 val. 

10.º 

N
ív

e
l 
d
a
 m

a
té

ri
a
 /

 

 G
ra

u
 d

e
 c

o
n
se

cu
çã

o
 PI PI I I I E E E 
Não Realiza   
N/MI a R/I 

Realiza 
AV / S a S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

11.º 
I I I I E E E A 

Não Realiza 
N/MI a R/I 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

12.º 
I I I E E E A A 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Realiza 
 S / MB 

Realiza 
 AV / S 

Realiza 
 F / B 

Legenda - Níveis: PI (Parte do Introdutório); I (Introdutório); E (Elementar); A (Avançado); Grau de consecução: ver quadro respetivo (ponto3.2). 
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4. DOMÍNIO “PRINCÍPIOS E VALORES” 

O aluno é avaliado de acordo com os seguintes indicadores gerais: 

 É assíduo. 

 Cumpre os horários. 

 Traz o material necessário para a aula. 

 É responsável. 

 É autónomo. 

 Assume um comportamento adequado às 

diferentes situações criadas na aula. 

 Colabora na organização e gestão dos 

materiais. 

 Revela empenhamento no trabalho. 

 Esforça-se por superar as dificuldades e em 

evoluir. 

 Coopera com os colegas e com o grupo. 

 Tem espírito desportivo. 

 Cumpre as regras de segurança definidas na 

aula. 

 Reconhece a importância de um clima de 

aula que favoreça a aprendizagem e o 

relacionamento interpessoal. 

 Respeita os prazos definidos para 

entrega/apresentação dos trabalhos. 

 Participa em atividades desportivas do 

Projeto Curricular de Educação Física. 

 

 

Avaliação Nas situações de aprendizagem e de avaliação, o aluno 

Muito 

insuficiente 

- revela fraca participação e desinteresse pelas atividades e dinâmica da aula;  

- integra-se com dificuldade e não coopera com os companheiros; 

- não se esforça em melhorar o seu nível de desempenho;  

- demonstra muita dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações de aprendizagem.  

Insuficiente 

- revela deficiente participação e interesse pelas atividades e dinâmica da aula; 

- integra-se mas tem dificuldade em cooperar com os colegas;  

- esforça-se pouco para melhorar o seu nível de desempenho;  

- demonstra dificuldade em adequar a conduta às diferentes situações de aprendizagem. 

Suficiente 

- revela interesse e participa nas atividades e dinâmica da aula; 

- integra-se e coopera com os colegas;  

- esforça-se para melhorar o seu nível de desempenho;  

- adequa, na generalidade, a sua conduta às diferentes situações de aprendizagem e revela espírito desportivo. 

Bom 

- revela bastante interesse e participa nas atividades, contribuindo para uma dinâmica da aula potenciadora de 

ambientes de aprendizagem;  

- integra-se, coopera e estimula a participação no grupo;  

- investe na melhoria do seu nível de desempenho;  

- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta às diferentes situações de aprendizagem, revelando 

espírito desportivo. 

Muito Bom 

- revela empenhamento em todas as situações de trabalho na aula; 

- integra-se, colabora e estimula a participação no grupo;  

- investe na melhoria do seu nível de desempenho com espírito crítico e contribui para a melhoria de 

desempenho dos colegas; 

- adequa com interesse e entusiasmo, a sua conduta a todas as situações de aprendizagem, favorecendo o 

clima de aula.  

5. APTIDÃO FÍSICA 

A Aptidão Física é avaliada tendo por base o desempenho do aluno em 4 dos testes constantes na Bateria 

de testes Fitnessgram, estruturada por idade e género: 

Aptidão aeróbia 
Força e resistência 

abdominal 
Força superior Flexibilidade 

Testes (milha ou vaivém) Teste dos abdominais Teste da extensão de braços Teste senta e alcança 

O sucesso em cada teste pressupõe que o desempenho do aluno se situe Dentro da Zona Saudável de 
Aptidão Física (ZSAF), de acordo com as normas definidas na Bateria de Teste Fitnessgram. 

A obtenção de uma classificação final de nível 5 ou ≥ 18 valores, pressupõe a integração na ZSAF nos 4 
testes.  
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6. CONHECIMENTOS 

A avaliação dos Conhecimentos é realizada de forma integrada com as áreas das Atividades Físicas e da 
Aptidão Física, numa perspetiva cognitivo motora. 

 

7. AUTOAVALIAÇÃO 

No final de cada período os alunos fazem a sua autoavaliação, através de ficha própria, tendo por base os 

diferentes domínios, áreas e matérias que integram o processo de avaliação e classificação da disciplina.   

 

8. CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir no final de cada período terá em consideração todos os elementos recolhidos, 
desde o início do ano, de acordo com as ponderações definidas. A falta não justificada, a um momento de 

avaliação sumativa, determina a atribuição da classificação de zero nesse momento.  

 
 

 

                                                                Classificação final do período = 

Soma das classificações de todas as matérias avaliadas/n.º de matérias x 80% ou 70% + PV x 20% 
ou 30% 

 

Para efeitos de apuramento da classificação final (3.º período) no domínio “Conhecimentos e 
Capacidades” serão considerados os desempenhos nas seis melhores matérias do aluno*, de, pelo 

menos, três categorias do currículo. Apenas uma ou duas matérias da categoria G são passíveis de 

seleção para efeitos de atribuição desta classificação. 

No caso de os alunos apresentarem atestado médico está prevista a adequação do sistema de avaliação, 

não desvirtuando contudo a estrutura da própria disciplina. Para tal, será definido um Plano Individual de 
Educação Física (PIEF), prevendo as condições de aprendizagem e de avaliação do aluno, estruturado de 

acordo com as suas limitações e capacidades individuais, bem como a duração do Atestado Médico. Este 

documento será dado a conhecer ao aluno, ao encarregado de educação e ao diretor de turma. 

* Este critério só se aplica se o aluno cumprir na íntegra todas as situações de avaliação do plano de 
trabalho da turma. Perante alguma situação de incumprimento o apuramento da classificação final será 
realizado nos moldes definidos para o primeiro e segundo períodos (média de todas as matérias), não 
sendo efetuada a seleção das seis melhores matérias do aluno, salvaguardado o princípio da 
representatividade do currículo. 

 

Área Disciplinar de Educação 

Física 

“Conhecimentos e 

Capacidades” 
“Princípios e Valores” 

Ensino Básico  

(3ºCiclo) 
70% 30% 

Ensino Secundário 80% 20% 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Atelier Artes                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8ºAno 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
APROPRIAÇÃO  
EREFLEXÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens artísticas. 
 
Identifica e analisa, com um vocabulário 
específico e adequado, conceitos, contextos e 
técnicas em diferentes narrativas visuais.  
 
Aplica os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação 
plástica. 
 
Compreendea expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou de outras 
narrativas visuais. 

 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
 
Sistematizador / 
organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 
Participativo /colaborador (B, C, D, 
E, F) 
 
 
 
 

 
Atividades de 
Desenvolvimento/ testes 
 
 
Atividades de curta duração 
 
Trabalhos teóricos 
 
 
 
 
Trabalho autónomo 
 
Diário gráfico 
 
 
 
 
 
 
Projetos DAC 
 
 
 
 
 
Grelhas de atitudes 

 

 
50% 

 
 
 

30% 
ou 

25% (com DAC) 

 
 
 

 
15% 
ou 

10% (com DAC) 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Revela capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes 
universos visuais. 
 
Interpreta a realidade, com base nas suas 
experiências, interligando: imagem/objeto, 
sujeito. 
 



 
EXPERIMENTAÇÃO  
E CRIAÇÃO 

 

 
Cria um sistema próprio de trabalho.  
 
Inventa/reinventa soluções para a criação de 
novas imagens. 
 
Relaciona conceitos, materiais, meios e técnicas, 
com intencionalidade. 
 
Desenvolve a expressividade. 
 

 
Responsável / autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador 
(Transversal às áreas) 
 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Atelier Artes                                                                                                                                                                                                                 Nível:  8ºAno 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

  100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Visual                                                                                                                                                                                            Nível:  7º/8º/9º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
APROPRIAÇÃO  
EREFLEXÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens artísticas. 
 
Identifica e analisa, com um vocabulário 
específico e adequado, conceitos, contextos e 
técnicas em diferentes narrativas visuais.  
 
Aplica os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação 
plástica. 
 
Compreendea expressividade contida na 
linguagem das imagens e/ou de outras 
narrativas visuais. 

 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
 
Sistematizador / Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 
Participativo /colaborador (B, C, D, 
E, F) 
 
 
 
 
 

 
Atividades de 
Desenvolvimento/ testes 
 
 
Atividades de curta duração 
 
Trabalhos teóricos 
 
 
 
 
Trabalho autónomo 
 
Diário gráfico 
 
 
 
 
 
 
Projetos DAC 
 
 
 
 
 
Grelhas de atitudes 

 

 
50% 

 
 
 

30% 
ou 

25% (com DAC) 

 
 
 

 
15% 
ou 

10% (com DAC) 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Revela capacidades de apreensão e de 
interpretação, no contacto com os diferentes 
universos visuais. 
 
Interpreta a realidade, com base nas suas 
experiências, interligando: imagem/objeto, 
sujeito. 
 



 
EXPERIMENTAÇÃO  
E CRIAÇÃO 

 

 
Cria um sistema próprio de trabalho.  
 
Inventa/reinventa soluções para a criação de 
novas imagens. 
 
Relaciona conceitos, materiais, meios e técnicas, 
com intencionalidade. 
 
Desenvolve a expressividade. 
 

Responsável / autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador 
(Transversal às áreas) 
 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 
alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 
solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e inovação Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol 
da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 
comum. 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Visual                                                                                                                                                                                            Nível:  7º/8º/9º Ano 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 

CF = (50 x MT) + (45 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

  100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 


