
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                         1º Ano do Curso Profissional 

 
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). 
 
Interpretar textos orais, evidenciando perspetiva crítica e 
criativa. 
 
Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos 
objetivos comunicativos.  
 
Sintetizar a informação recebida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 

Produzir textos adequados à situação de comunicação, 
com correção e propriedade lexical.  
 
Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados 

por leituras diversas.  

 

Fazer exposições orais para apresentação de leituras 

(apreciação crítica de obras, partes de obras ou textos 

com temas relevantes), de sínteses e de temas 

escolhidos autonomamente ou requeridos por outros. 

 

Utilizar adequadamente recursos verbais e não-verbais 

para aumentar a eficácia das apresentações orais. 

 

Utilizar de modo apropriado processos como retoma, 

resumo e explicitação no uso da palavra em contextos 

formais. 

 

Recorrer a processos de planificação e de avaliação de 
textos para melhoria dos discursos orais a realizar. 

 

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) 
 

 
 

25% 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes: exposição sobre um tema e 

cartoon. 

Realizar leitura crítica e autónoma.  

Analisar a organização interna e externa do texto.  

Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de vista. 

Analisar os recursos utilizados para a construção de sentido do texto.  

Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa, com base em inferências, devidamente justificadas.  

Utilizar métodos de trabalho científico no 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) 

 
 
 
 

35% 
 
 
 
 
 

20% 
 

ou  
 

10% (com 
PDAC) 

 
 
 



 
Educação 
Literária 

 

Interpretar textos literários de diferentes géneros, dos séculos XII a XVI. 

Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII em função de marcos históricos e culturais.  

Relacionar características formais do texto poético com a construção do sentido.  

Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: alegoria, interrogação 
retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe, anástrofe.  
 
Comparar textos em função de temas, ideias e valores. 

Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  

Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pelas obras e seus autores. 

Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escrever sínteses e exposições sobre um tema e apreciações críticas, respeitando as marcas do género. 

Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação pertinente.  

Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos mecanismos de coerência e de coesão textual.  

Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual ou em grupo, tendo em conta a adequação, a 
propriedade vocabular e a correção linguística. 
 
Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso 
de notas de rodapé e referenciação bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                         1º Ano do Curso Profissional 

 

 
Gramática 

Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na evolução e no uso).  

Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de constituintes e das respetivas funções sintáticas, 
divisão e classificação de orações, incluindo orações subordinadas substantivas relativas).  
 
Reconhecer os valores semânticos de palavras, tendo em conta o étimo.  

Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de formação.  

Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa (epistémicos, deônticos e 
apreciativos).  
 
Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do texto.  

Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua (grau de formalidade, relação hierárquica entre os 
participantes, modo oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala. 
 

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

 
 
Registos de 
observação direta 
 
Registo de 
autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 
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 0.35) + (Média Oral x 0.25) + (Média Instrumentos específicos x 0.10) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.20) 

Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.35) + (Média Oral x 0.25) + (Média Instrumentos específicos x 0.20) + (Valores x 0.20) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

 
 
Disciplina: FRANCÊS - CURSO PROFISSIONAL 
 

 

  
1º e 2º ANOS - 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
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A
T
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 E
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N
T
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R
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U
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T

U
R

A
L
 

 
  
Compreensão Oral - 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. 
 
 
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.   
 
 
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 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 (80-100 palavras) usando vocabulário frequente, estruturas 
gramaticais simples. Constrói textos coerentes e coesos com conetores e tempos verbais adequados, por exemplo. 
 
 
Mediação oral /escrita – Tira apontamentos e esquematiza a estrutura de textos orais, audiovisuais, iconográficos ou escritos. 
 
 
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)  

 

 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Testes e 
Minitestes 
 
 

 
 
35% 
 
 
 

 
- Trabalhos 

escritos individuais 

- Trabalhos 
escritos de 
pares/grupo 
 
 
 
 
- Projetos DAC 

 
20% 
(ou 10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: FRANCÊS - CURSO PROFISSIONAL 
 

 

  
1º e 2º ANOS - 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 

20% 
 



 

 

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

No final de cada ano, 
 

o aluno deve atingir o nível: 
 

 
1º ANO 

 
A2.1 

 
2º ANO 

 
B1.1 

 
 

- 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 0 a 20 valores 

= 

Competências Comunicativa e Intercultural (80%) + Competência Estratégica (20 %) 

 

 

 Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.35) + (Média Oral x 0.25) + (Média Trabalhos Escritos x 0.10) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.20) 

 

 Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.35) + (Média Oral x 0.25) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Valores x 0.20) 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

 

 
Disciplina: FRANCÊS - CURSO PROFISSIONAL 
 

 

  
1º e 2º ANOS - INICIAÇÃO  



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                           Nível:  Profissional 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 

1 – Eu e o Mundo Profissional 
 

2 – Um Mundo de Muitas Línguas 
 
 
3 – O Mundo Tecnológico 
 
 
4 – Os Media e a Comunicação 
Global 
 
5 – Os Jovens na Era Global 
 
6 - O Mundo à nossa Volta 
 
 
7 – Os Jovens e o Consumo 
 
8 – O Mundo do Trabalho 
 
9 – A Comunicação no Mundo 
Profissional 
 
  
 

 

 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA  
 
. Compreensão oral: 
  → Compreende um discurso fluido; 
  → Segue linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas.  
 
• Interação oral: 
  → Interage, pedindo clarificação, reformulação e/ou 
repetição; 
  → Usa formas alternativas de expressão e 
compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado 
para o tornar mais compreensível; 
  → Interage com eficácia progressiva, participando em 
discussões, no âmbito das áreas temáticas. 
 
• Produção oral: 
   → Exprime-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas;    
   → Produz, de forma simples e breve mas articulada, 
enunciados para descrever, narrar e expor informações 
e pontos de vista.  
 
• Uso da língua: 
  → Mobiliza, com suficiente correção, os conteúdos 
linguísticos constantes do programa. 

 
 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 

 
 
 
• Teste de compreensão oral 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
• Apresentação oral / 
Interação oral 
 
 
 

 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
ou 

   10%+5% (DAC) 
 
 
 

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA  
  
. Compreensão escrita: 
  → Lê e compreende diversos tipos de texto, dentro das 
áreas temáticas apresentadas, recorrendo, de forma 
adequada, à informação visual disponível; 
  →  Identifica o tipo de texto;  
  → Descodifica palavras-chave/ideias presentes no 
texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem 
mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 

 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Teste   de      compreensão 
escrita e/ou gramática e/ou 
vocabulário  
 
 
 
 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 



argumentação; 
  → Interpreta informação explícita e implícita, pontos de 
vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
• Interação escrita: 
  →  Responde a um questionário, email, chat e carta, de 
modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, no âmbito das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas.   
 
• Produção escrita: 
  → Planifica e elabora uma atividade de escrita de 
acordo com o tipo e função do texto e o seu 
destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; 
  → Reformula o trabalho escrito no sentido de o 
adequar à tarefa proposta.  
 
• Uso da língua: 
  → Mobiliza, com suficiente correção, os conteúdos 
linguísticos constantes do programa. 

 
 
 
 
Sistematizador / Organizador  
(A, B, C, I , J) 
 
 
 
 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

• Teste global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção escrita em sala de 
aula (individual, em pares ou 
em grupo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15% 
ou 

10%+5% (DAC) 
 
 

 

  
COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 
. Reconhecimento de realidades interculturais distintas: 
  → Desenvolve a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os universos 
culturais dos outros; 

 
 
 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 
Informado 
(A, B, G, I , J) 

 
Transversais a qualquer um 
dos instrumentos de avaliação 

 
 
 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                           Nível:  Profissional 
 

  → Relaciona a sua cultura de origem com outras 
culturas com que contacta, relativizando o seu ponto de 
vista e sistema de valores culturais, demonstrando 
capacidade de questionar atitudes estereotipadas 
perante outros povos sociedades e culturas.  

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

 

 
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA/VALORES E ATITUDES 
 
•Comunicação em contexto: 
  → Adapta o discurso ao registo do interlocutor, 
utilizando vocabulário e expressões idiomáticas 
correntes, assim como estruturas frásicas diversas. 
 
• Trabalho e colaboração em pares e pequenos 
grupos: 
   → Participa em atividades de par e grupo, revelando 
inteligência emocional em situações conhecidas; 
   → Interage com o outro, pedindo clarificação e/ou 
repetição, aceitando feedback construtivo para atingir o  
      objectivo proposto. 
 
 
 
• Utilização da literacia tecnológica para 
comunicar e aceder ao saber em contexto: 
   → Comunica online a uma escala local, nacional e 
internacional; 
  → Demonstra progressivamente autonomia na 
pesquisa, compreensão e partilha dos resultados 
obtidos, 
     utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
  → Contribui para projetos de grupo interdisciplinares. 
 
• Pensamento crítico: 
  → Relaciona vários tipos de informação, sintetizando-a 
de modo lógico e coerente, com apresentação de pontos 
de vista e opiniões, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas.  
 
•  Desenvolvimento da criatividade em contexto 
  → Relaciona o que ouve, lê e produz com o seu 
conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 

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

   
• Registos de 
observação 
direta  (*) 

 
20%  



pensamento crítico e criativo; 
  → Elabora trabalhos criativos sobre vários assuntos 
relacionados com as áreas temáticas apresentadas e 
interesses pessoais. 
 
• Desenvolvimento de técnicas de aprendizagem 
em contexto e regulação do processo de  
   aprendizagem: 
  → Avalia os seus progressos como ouvinte/leitor, 
integrando a avaliação realizada de modo a melhorar o 
seu desempenho; 
  → Demonstra uma atitude proativa perante o processo 
de aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo 
estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de 
modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos 
de aprendizagem;  
  → Reformula o seu desempenho oral e escrito de 
acordo com a avaliação obtida; 
  → Realiza atividades simples de auto e 
heteroavaliação: diários de aprendizagem e grelhas de 
progressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  INGLÊS                                                                                                                                                                                           Nível:  Profissional 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 17__/_09_/ 2019____ 



 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

 
 
Disciplina: COMUNICAR EM ESPANHOL 
 

 

  
1º ANO DO CURSO PROFISSIONAL 

 

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)  
 
 
- Testes e 
Minitestes 
 
 
 
- Trabalhos 

escritos individuais 

- Trabalhos 
escritos de 
pares/grupo 
 
 
 
- Projetos DAC 

 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
20% 
(ou 10%) 
 
 
 
 
 
 
 
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:  COMUNICAR EM ESPANHOL 
 

 

 1º ANO DO CURSO PROFISSIONAL 

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 

20% 
 



 

 

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

No final de cada ano, 
 

o aluno deve atingir o nível: 
 

 
1º ANO 

 
A1.1 

 
2º ANO 

 
A1.2 

 
 

- 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 0 a 20 valores 

= 

Competências Comunicativa e Intercultural (80%) + Competência Estratégica (20 %) 

 

 

 Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.35) + (Média Oral x 0.25) + (Média Trabalhos Escritos x 0.10) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.20) 

 

 Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.35) + (Média Oral x 0.25) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Valores x 0.20) 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 

 

Critérios de Avaliação Específicos 

 

 
Disciplina: COMUNICAR EM ESPANHOL 

 

  
 1º ANO DO CURSO PROFISSIONAL 
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Critérios Específicos de Avaliação  
Cursos Profissionais – Disciplina de Área de Integração  

 

Dimensões 
Áreas de  

Competência 
Descritores Operativos 

Instrumentos 
de Avaliação  

Sumativa 

Valoração 
dos  

Instrumentos 

Critérios de 
Classificação 

Conhecimentos 
 

 Capacidades 
 

Valores 
 

A: Linguagens e textos 
 

A.1. Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (língua 
materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 
A.2. Aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 
A.3.Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, es-
crita, visual e multimodal. 

 
 
 

TESTES  
e 

MINITESTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

•Componente Prá-
tica e/ou Experi-
mental  
 
- Relatórios das   
  atividades  
  experimentais;  
- Exercícios práticos; 
- Inquéritos  
  científicos. 
 

• Oralidade  
 

•  Portfólio  
- Trabalhos práticos  
   realizados nas  
   aulas. 
 

•Outros  
 
- Webquest, 
- Práticas de  
  verificação de  

 
 

Até 
40% 
(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Todos os instrumen-
tos serão classifica-
dos. considerando 
níveis de desempe-
nho e descritores 
para cada nível, 
tendo em conta a ti-
pologia de cada ins-
trumento e tendo por 
base o modelo dos 
Exames Nacionais. 

B: Informação e  
     comunicação 

B.1. Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mo-
bilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
B.2. Transformar a informação em conhecimento;  
B.3. Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando 
diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias 
de cada ambiente.  

C: Raciocínio e  
     resolução de 
     problemas 

C.1. Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;  
C.2. Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;  
C.3. Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando 
recursos diversificados. 

D: Pensamento crítico e  
    pensamento criativo 

D.1. Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, analisando in-
formação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de posição fundamentada;  
D.2. Convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas para pensarem criticamente;  
D.3. Prever e avaliar o impacto das suas decisões;  
D.4. Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de apren-
dizagem. 

E: Relacionamento  
    interpessoal 

E.1. Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  
E.2. Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  
E.3.Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferen-
tes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

F: Desenvolvimento  
     pessoal e autonomia 

F.1. Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;  
F.2. Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências;  
F.3. Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem 
ao longo da vida;  
F.4. Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 

G: Bem-estar, saúde e  
     ambiente 

G.1. Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade;  



Critérios Gerais – Ensino Profissional   Pág.2 

G.2. Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos 
que respondam aos grandes desafios globais do ambiente;  
G.3. Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. 

  leitura, 
- Práticas de funcio 
  namento da língua,  
- Diário gráfico, 
- Mapa conceptual,  
- Recensão crítica,  
- Ensaio filosófico,  
- … 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE PREPARA-
ÇÃO DA PROVA DE 
APTIDÃO PROFISSIO-
NAL(PAP): 

 
Só para o 3º Ano. 
Todas as disciplinas 
devem colaborar na 
realização deste 
plano. Caso tal não 
seja possível, em al-
gum módulo, a sua 
valoração será distri-
buída equitativa-
mente pelos instru-
mentos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
GRELHAS DE OB-
SERVAÇÃO DE VA-
LORES (Atitudes, 
condutas e compor-
tamentos) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

H: Sensibilidade estética  
    e artística 

H.1. Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais;  
H.2. Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;  
H.3. Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo con-
tacto com os diversos universos culturais;  
H.4. Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial 
na vida e na cultura das comunidades. 

I: Saber científico,  
   técnico e tecnológico 

I.1. Compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a parti-
cipação em fóruns de cidadania;  
I.2. Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transfor-
mar, imaginar e criar produtos e sistemas;  
I.3. Executar 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;  
I.4.Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, tec-
nológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas desenvolvi-
dos em ambientes físicos e digitais. 

J: Consciência e  
   domínio do corpo 

J.1. Realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço;  
J.2. Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direcionalidade, afinamento perce-
tivo e estruturação espacial e temporal);  
J.3. Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Obs.: 1. A avaliaçãoserá efetuada de acordo com o estabelecido no Regulamento dos Cursos Profissionais. A avaliação dos módulos pode ser diferenciada. 
2. A não comparência injustificada do aluno a qualquer tipo de avaliação implica a atribuição da classificação de zero valores, nessa avaliação. 

100% 
 

 
(*) Nas disciplinas em que a ponderação dos testes seja abaixo dos 40%, a ponderação dos instrumentos deverá ser ajustada em concordância.    



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                              Nível:  1.º, 2.º e 3.º Anos (Ensino Profissional) 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
CONHECIMENTOS 
Analisar questões 
geograficamente relevantes do 
espaço português 

 

- 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. 

- 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.  

- Investigar problemas ambientais e sociais, 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) 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 

 
40%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 

 
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.  

- Pesquisar exemplos concretos de solidariedade 
territorial e sentido de pertença, numa perspetiva dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

- Comunicar os resultados da investigação, usando a 
linguagem verbal, icónica, estatística e cartográfica. 

 
Criativo/ Crítico/ Analítico 

Indagador 
 
 

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

 
ATITUDES 
Comunica e participa em 
Geografia  

 

- Comunicar os resultados da investigação, usando 
diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG. 

 
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 = (40 x MT) + (40x MIE) + (20x MV)  
                               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 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 

 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA                                                                                                                                                              Nível:  1.º, 2.º e 3.º Anos (Ensino Profissional) 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 
DOMÍNIOS  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - DESCRITORES 
 

MUITO INSUFICIENTE 
 

0 a 4,4 valores 

INSUFICIENTE 
 

4,5 a 9,4 valores 

SUFICIENTE 
 

9,5 a 13,4 valores 

BOM 
 

13,5 a 17,4 valores 

MUITO BOM 
 

17,5 a 20 valores 

 
CONHECIMENTO 
• Analisar questões geograficamente relevantes do 

espaço português (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                                                                                                                                                                                      Módulo A1: Geometria 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Geometria 

- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos.  
 
- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens.  
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(Calculadora gráfica e ambientes de geometria 
dinâmica), nomeadamente para resolver problemas, 
experimentar, investigar, comunicar e implementar 
algoritmos.  
 
- Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios, e conclusões.  
 
- Explorar, sempre que possível, as conexões da 
Geometria com outras áreas da Matemática.  
 
- Explorar atividades, sempre que possível, ligadas à 
manipulação de modelos geométricos concretos. 
  
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.  

 
- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade.  

 
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                     Módulo A2: Funções Polinomiais 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Funções 

 
 
- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos. 
  
- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens.  
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas, etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, explorar, investigar, comunicar e 
implementar algoritmos.  
 
- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos.  
 
- Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios, e conclusões.  
 
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.  
 
- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade.  
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                                      Módulo A3: Estatística 
 

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 
 
 
Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 
Estatística 

- A estatística deve ser trabalhada de forma não 
formal, usando tecnologia (calculadora, folha de 
cálculo), partindo de pequenos projetos, com dados 
reais e de forma a permitir a compreensão do 
processo estatístico e a avaliação crítica e 
conhecedora das múltiplas informações estatísticas 
com que os alunos são confrontados no dia a dia.  
 

- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos e fomentem novas 
aprendizagens.  
 

- Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas.  
 

- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas,etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, experimentar,explorar, investigar, 
comunicar e implementar algoritmos. 
 

- Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios, e conclusões.  
 

- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
 

- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade. 

 
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                        Módulo A4: Funções Periódicas 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Funções Periódicas 

- Começar por trabalhar movimentos circulares de 
modo a promover, a partir da intuição, a 
generalização das noções associadas aos movimentos 
periódicos.  
 
- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos e fomentem novas 
aprendizagens. 
 
- Estabelecer conexões entre diversos temas. 
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas, etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, explorar, investigar, comunicar e 
implementar algoritmos. 
 
- Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios, e conclusões. 
 
 - Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
 
 - Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade. 
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                         Módulo A5: Funções Racionais 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Funções Racionais 

- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos. 
 
 - Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens. 
 
 - Apreciar a natureza e a importância das 
ferramentas matemáticas para responderem 
eficazmente a necessidades específicas dos 
problemas.  
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas, etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, explorar, investigar, comunicar e 
implementar algoritmos. 
 
 - Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas. 
 
- Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios e conclusões.  
 
- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos. 
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                           Módulo A6: Taxa de Variação 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Taxa de Variação 

- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos.  
 
- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens.  
 
- Apreciar a natureza e a importância das 
ferramentas matemáticas para responderem 
eficazmente a necessidades específicas dos 
problemas.  
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas, etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, explorar, investigar, comunicar e 
implementar algoritmos.  
 
- Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas.  
 
- Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios e conclusões. 
  
- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos.  
 
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.  
 
- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade.  
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                               Módulo A7: Probabilidade 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

 

Probabilidade 

- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos. 
 

- Abordar experimentalmente a noção de 
probabilidade, recorrendo a materiais manipuláveis 
ou simulações.  
 

- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens.  
 

- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas, etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, explorar, investigar, comunicar e 
implementar algoritmos.  
 

- Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas.  
 

- Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios e conclusões.  
 

- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos. 
  

- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.  
 

- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade.  
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                           Módulo B1: Funções Periódicas e não Periódicas 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Funções Racionais 

 

Funções periódicas 

- Começar por trabalhar movimentos circulares de 

modo a promover, a partir da intuição, a 

generalização das noções associadas aos movimentos 

periódicos.  

 - Resolver problemas, atividades de modelação ou 

desenvolver projetos que mobilizem os 

conhecimentos adquiridos e fomentem novas 

aprendizagens. 

- Estabelecer conexões entre diversos temas.  

- Tirar partido da utilização da tecnologia 

(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 

interativas, etc.), nomeadamente para resolver 

problemas, explorar, investigar, comunicar e 

implementar algoritmos.  

- Comunicar utilizando linguagem matemática, 

oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 

justificar procedimentos, raciocínios, e conclusões. 

 - Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem. 

 - Abordar situações novas com interesse, espírito de 

iniciativa e criatividade. 

- Apreciar o papel da matemática no 

desenvolvimento das outras ciências e o seu 

contributo para a compreensão e resolução dos 

problemas da humanidade através dos tempos. 

 - Apreciar a natureza e a importância das 

ferramentas matemáticas para responderem 

eficazmente a necessidades específicas dos 

problemas.  

- Analisar criticamente dados, informações e 

resultados obtidos. 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                      Módulo B4: Programação Linear 
 

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 
 
Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 
Programação linear 

- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos.  
 
- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens.  
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(calculadora gráfica, folhas de cálculo, aplicações 
interativas, etc.), nomeadamente para resolver 
problemas, explorar, investigar, comunicar e 
implementar algoritmos.  
 
- Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas.  
 
- Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios e conclusões.  
 
- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos.  
 
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.  
 
- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade.  
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                 Módulo B5: Jogos e Matemática 
 

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 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 

 

Jogos e Matemática 

- Compreensão do valor motivador de jogos de 
raciocínio; 
 
- Compreensão de como o envolvimento em 
atividades de jogos represe nta um 
desenvolvimento das capacidades de raciocínio;   
 
- Aptidão para discutir estratégias para os jogos; 
 
- Aptidão para usar a Matemática como forma de 
analisar e elaborar estratégias ganhadoras para os 
jogos; 
 
- Aprender a jogar alguns quebra-cabeças e jogos 
de raciocínio de diferentes tipos; 
 
- Aprender a analisar alguns jogos e situações 
simplificadas dos jogos estudados; 
 
- Perceber como a Matemática pode ajudar a 
explicar ou a garantir estratégias ganhadoras para 
alguns jogos. 

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) 
 
Questionador  
(A, F, G, I) 
 
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 %) - Teste 
constituído por análises 
de posições de jogos e 
de regras/estratégia de 
jogos. 

- Pontuais (75 %) - Teste 
constituído por quebra-
cabeças, desafios, …  

40 % 

Instrumentos 
específicos (IE): 

-UM TRABALHO REALIZADO EM 

GRUPO DE QUATRO PESSOAS e 
consiste na apresentação 
de um jogo à turma. 
Tempo da apresentação: 
90min por grupo. (50%) 

-TRABALHOS, FEITOS EM SALA 

DE AULA: (20%) 

*individuais 

    *em grupo 

-DOSSIER DE APRENDIZAGEM: 

(30%) Elaboração e 
organização de um 
dossier de fichas e 
materiais sobre o 
módulo. 

A diversidade dos 
instrumentos a utilizar 

pode depender das 
características da turma. 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

 

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Matemática                                                                                                                                                                    Módulo B6: Padrões Geométricos 
 

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 
 
Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

 Raciocínio matemático 

 Comunicação matemática 

 
Padrões Geométricos 

- Apreciar o papel da matemática no 
desenvolvimento das outras ciências e o seu 
contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos.  
 
- Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens.  
 
- Tirar partido da utilização da tecnologia 
(Calculadora gráfica e ambientes de geometria 
dinâmica), nomeadamente para resolver problemas, 
experimentar, investigar, comunicar e implementar 
algoritmos.  
 
- Comunicar utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 
justificar procedimentos, raciocínios, e conclusões.  
 
- Explorar, sempre que possível, as conexões da 
Geometria com outras áreas da Matemática.  
 
- Explorar atividades, sempre que possível, ligadas à 
manipulação de modelos geométricos concretos. 
  
- Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem.  

 
- Abordar situações novas com interesse, espírito de 
iniciativa e criatividade.  
 

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

 

40 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

 
30 % com DAC 

 
Ou 

 
40 % sem DAC 

  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou         

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  FÍSICA E QUÍMICA – Cursos Profissionais                                                                                                                          Nível:  1.º e 2.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Física e Química – Cursos profissionais, 1.º e 2.º anos 1/4 

 

Módulos Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q3+EQ3 
 

Q4+EQ4 
 

Q5+EQ5 
 

Q6 
 

Q7 
 

F1+E2.F1 
 

F2 
 

F3+E1.F3 
 

F4 
 

– Utilizar conhecimentos científicos com rigor, de forma articulada e consistente. 

– Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

– Analisar fenómenos da Natureza e situações do dia-a-dia com base em leis e modelos. 

– Estabelecer relações entre as aprendizagens dos vários módulos da disciplina e com aprendizagens 

de outras disciplinas. 

– Mobilizar conhecimentos anteriores relevantes para as aprendizagens do módulo em curso. 

– Mobilizar saberes e diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas. 

Conhecedor / 

Sabedor / Culto / 

Informado 

 

A, B, G, I 

TESTES E MINI TESTES 
 
INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

• Relatórios de atividades 
experimentais ou outras 
atividades. 

• Exercícios práticos. 

• Inquéritos científicos. 

• Questionários escritos. 

• Webquest /questionários ou 
trabalhos em plataformas 
digitais. 

 

• Intervenção / participação na 
sala de aula. 

 

• Portefólio. 
 

• Grelha de avaliação de 
atividades prático-laboratoriais 
(AL) (*). 

 
GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE 

VALORES 

40% 

 

 
 

 

 
20% 

(25% sem AL) 

 

 
 
 

5% 
 

 

10% 
 

5% 

(se houver) 

 
20% 

 

– Formular hipóteses face a fenómenos naturais ou situações do dia-a-dia. 

– Aplicar conhecimentos a diversas situações. 

– Propor diferentes abordagens de resolução de situações-problema. 

– Utilizar representações variadas da informação científica (relatórios, diagramas, tabelas, gráficos, 

equações, textos ou soluções face a desafios). 

– Analisar textos, esquemas conceptuais, simulações, vídeos com diferentes perspetivas, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio. 

– Usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, relatórios, esquemas, 

textos, maquetes), recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), quando pertinente. 

– Interiorizar uma gestão sustentável dos recursos energéticos, perante situações concretas. 

Criativo 

 

A, C, D, J 

– Analisar conceitos, factos e situações, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

– Analisar textos com diferentes pontos de vista, distinguindo alegações científicas de não científicas. 

– Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e os seus impactos na sociedade e 

no ambiente. 

– 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 



Critérios de avaliação específicos – Física e Química – Cursos profissionais, 1.º e 2.º anos 2/4 

Módulos Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

– Mobilizar conhecimentos para questionar situações. 

– Procurar e aprofundar informação, assim como recolher dados e opiniões para análise de temáticas 

em estudo. 

– Efetuar pesquisa enquadrada por questões-problema e sustentada por guiões de trabalho, com 

autonomia progressiva. 

Questionador / 

Investigador 

 

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

– Argumentar sobre temas científicos polémicos e atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos seus. 

– Respeitar diferenças de características, crenças e 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 e do 

outro 

 

A, B, E, F, H 

– Desempenhar tarefas de síntese. 

– Desempenhar tarefas de planificação, implementação, controlo e revisão, designadamente nas 

atividades experimentais(*). 

– Registar informação de forma seletiva e organizada. 

Sistematizador / 

Organizador 

 

A, B, C, I, J 

– Comunicar resultados de atividades laboratoriais(*) e de pesquisa, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário científico próprio da disciplina. 

– Participar em ações cívicas relacionadas com o papel central da Física e da Química no 

desenvolvimento tecnológico e suas consequências socio-ambientais. 

Comunicador / 

Interventor 

 

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

– Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento identificando pontos fortes e fracos das suas 

aprendizagens. 

– Considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes. 

– Reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir da explicitação de feedback do 

professor. 

Autoavaliador 

 

A, B, C, D, E, 

F, G, I, J 

– Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento do trabalho de grupo ou individual dos pares. 

– Realizar trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares e atividades 

experimentais(*)). 

Participativo / 

Colaborador 

B, C, D, E, F, J 

– Assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado e contratualizar tarefas, apresentando 

resultados. 

– Organizar e realizar autonomamente tarefas, incluindo a promoção do estudo. 

– Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável / 

Autónomo 

 

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  FÍSICA E QUÍMICA – Cursos Profissionais                                                                                                                          Nível:  1.º e 2.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Física e Química – Cursos profissionais, 1.º e 2.º anos 3/4 

Módulos Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

– Promover ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 

– Posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção de si. 

– Saber atuar corretamente em caso de risco preocupando-se com a sua segurança pessoal e de 

terceiros. 

Cuidador de si e 

do outro 

 

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

(*) Se no módulo forem realizadas atividades experimentais/laboratoriais. 

 
 

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 – Física e Química – Cursos profissionais, 1.º e 2.º anos 4/4 

Notas: 

1) Cada teste pode ter a duração de 45 ou de 90 minutos. Os testes de 45 minutos têm metade da ponderação na média dos testes. 

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

utilizados todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação. No final de cada período, a classificação do conjunto dos instrumentos específicos a considerar para a ponderação de 20% (ou 

25%, se não existir AL) corresponde à soma das pontuações atribuídas em todos os instrumentos específicos utilizados face ao máximo de pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 

20 valores, com arredondamento às décimas. Cerca de metade do total de pontos destes instrumentos de avaliação deve refletir a dimensão prático-experimental, se existir. 

3) As grelhas de avaliação da atividade prático-laboratorial destinam-se a avaliar o desempenho dos alunos nas atividades laboratoriais, sendo preenchidas pelos professores com base no modelo 

em anexo. No modelo de grelha, os itens a observar e as respetivas pontuações/ponderações são meramente indicativas (ajustáveis à especificidade de cada atividade laboratorial). 

4) Na Grelha de observação de valores, no caso de não existirem indícios suficientes para avaliar alguns dos itens, a pontuação obtida nos itens avaliados é convertida para a escala de 0 a 20 

valores, com arredondamento às décimas. 

5) A classificação obtida com cada instrumento de avaliação é expressa na escala de 0 a 20 valores, em números inteiros ou com uma casa decimal. 

6) Todas as médias de classificações de instrumentos de avaliação são arredondadas às decimas e a classificação a propor no final de cada período é um número inteiro. 

7) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma, devendo ser tidas em conta a evolução do aluno e a 

situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 x MV)  

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Biologia                                                                                                                                                                                                 Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Domínios /  
Módulos   

 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

• Módulo A1: 
Diversidade e unidade 
biológica 
 
 
•Módulo A2: 
Obtenção de matéria 
 
 
•Módulo A3: 
Utilização de matéria 
 
 
•Módulo A4: 
Renovação celular 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Minitestes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 

10% 
(quando existir)  

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 
em:  
- 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; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos). 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 
 
 

 
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

 
 
 

 
 

Induzir/requerer: 
- aceitação 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 
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:  Biologia                                                                                                                                                                                                 Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  Comunicação e Relações Interpessoais                                                                                                                                         Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Domínios / 
Módulos  

 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

• UFCD 6559: Comunicação 
na prestação de cuidados 
de saúde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Minitestes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 

10% 
(quando existir)  

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 
em:  
- 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; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos). 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 
 

 
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

  
 

Induzir/requerer: 
- aceitação 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 
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:  Comunicação e Relações Interpessoais                                                                                                                                         Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde                                                                                                           Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Domínios  
 Módulos 

 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

• UFCD 6557: Rede 
Nacional de Cuidados de 
Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Minitestes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 

 
40% 

 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 

10% 
(quando existir)  

 
 
 

20% 
 

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). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 
em:  
- 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; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos). 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



  
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

Induzir/requerer: 
- aceitação 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 
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:  Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde                                                                                                           Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  Higiene Segurança e Cuidados Gerais                                                                                                                                             Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Domínios  
Módulos  

 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

•UFCD 6562 : Prevenção 
e controlo da infeção: 
princípios básicos a 
considerar na prestação 
de cuidados de saúde. 

 
 
 

• UFCD 6572: Higiene, 
segurança e saúde no 
trabalho no sector da 
saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Minitestes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 

10% 
(quando existir)  

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 
em:  
- 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; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos). 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 
 

 
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

  

Induzir/requerer: 
- aceitação 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 
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:  Higiene Segurança e Cuidados Gerais                                                                                                                                             Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  Saúde                                                                                                                                                                                              Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Domínios  
Módulos  

 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

• UFCD 6565: Noções 
gerais sobre células, 
imunidade, tecidos e 
órgãos - sistemas 
osteoarticular e 
muscular. 

 
 

• UFCD 6566: Noções 
gerais sobre o sistema 
circulatório e 
respiratório. 
 
• UFCD 6569: Noções 
gerais sobre a pele e a 
sua integridade. 

 
 
 
 
 
 
 

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 Minitestes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 

10% 
(quando existir)  

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 
em:  
- 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; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos). 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



  
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

  

Induzir/requerer: 
- aceitação 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 
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:  Saúde                                                                                                                                                                                              Nível:  1º Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  2º Ano 
 

Domínios  
Módulos 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
• Módulo A5 : Evolução e 
Classificação 
 

 
• Módulo B1: Regulação do 
meio interno 

 
• Módulo B2: Processos de 
reprodução 
 
• Módulo B3: 
Hereditariedade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Minitestes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações 
  - trabalho de pesquisa 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 

10% 
(quando existir)  

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo 
em:  
- 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; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos). 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 
 

 
- Pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

  
 
 

Induzir/requerer: 
- aceitação 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 
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:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  2º Ano 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

Disciplina:   DIAGNÓSTICO AUTOMÓVEL                                                                                                                                                                                 Nível:  1.º e 3.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Diagnóstico Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 1.º e 3.º anos 1/4 

 
Módulos/ 

UFCD 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 
Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
DA1/5005 

 
DA2/5006 

 
DA3/5007 

 
DA4/5009 

 
DA5/5011 

 
DA6/5026 

 
DA7/5028 

 
 

 Utilizar conhecimentos científicos com rigor, de forma articulada e consistente. 

 Compreender e aplicar as leis e técnicas, respeitantes aos vários domínios. 

 Utilizar e dominar instrumentos diversificados para descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma. 

 Estabelecer relações entre as aprendizagens dos vários módulos da disciplina e com 
aprendizagens de outras disciplinas. 

 Mobilizar conhecimentos anteriores relevantes para as aprendizagens do módulo em curso. 

 Mobilizar saberes e diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas. 

Conhecedor / 
Sabedor / Culto / 

Informado 
 

A, B, G, I 

 
 
 
 
TESTES E MINI TESTES 
 
 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

 Trabalhos individuais e em grupo. 

 Portfólio 
 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE VALORES: 

 ASSIDUIDADE 

 PONTUALIDADE 

 COMPORTAMENTO/DISCIPLINA 

 INTERESSE 

 PARTICIPAÇÃO 

40% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

20% 

 Aplicar conhecimentos a diversas situações. 

 Propor diferentes abordagens de resolução de situações-problema. 

 Utilizar representações variadas da informação científica (relatórios, diagramas, tabelas, 
gráficos, equações, textos ou soluções face a desafios). 

 Analisar textos, esquemas conceptuais, simulações, vídeos com diferentes perspetivas, 
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio. 

 Usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, relatórios, 
esquemas, textos, maquetes), recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), quando pertinente. 

Criativo 
 

A, C, D, J 

 Analisar conceitos, factos e situações, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

 Mostrar curiosidade, reflexão e inovação. 

 Analisar textos com diferentes pontos de vista, distinguindo alegações científicas de não 
científicas. 

 Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e os seus impactos na 
sociedade e no ambiente. 

 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 

 Mobilizar conhecimentos para questionar situações. 

 Procurar e aprofundar informação, assim como recolher dados e opiniões para análise de 
temáticas em estudo. 
 

Questionador / 
Investigador 

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



Critérios de avaliação específicos – Diagnóstico Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 1.º e 3.º anos 2/4 

 

 

  Argumentar sobre temas científicos polémicos e atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos seus. 

 Respeitar diferenças de características, crenças e 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 e do 

outro 
 

A, B, E, F, H 

  

 Desempenhar tarefas de síntese. 

 Desempenhar tarefas de planificação, implementação, controlo e revisão, designadamente nas 
atividades oficinais

(*)
. 

 Registar informação de forma seletiva e organizada. 

Sistematizador / 
Organizador 

 
A, B, C, I, J 

 Comunicar resultados de atividades oficinais
(*)

 e de pesquisa, oralmente e por escrito, usando 
vocabulário científico próprio da disciplina. 

Comunicador / 
Interventor 

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

 Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento identificando pontos fortes e fracos das suas 
aprendizagens. 

 Considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes. 

 Reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir da explicitação de feedback do 
professor. 

Autoavaliador 
 

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

 Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento do trabalho de grupo ou individual dos pares. 

 Realizar trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares e atividades 
oficinais

(*)
). 

Participativo / 
Colaborador 
B, C, D, E, F, J 

 Assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado e contratualizar tarefas, apresentando 
resultados. 

 Organizar e realizar autonomamente tarefas, incluindo a promoção do estudo. 

 Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável / 
Autónomo 

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

 Promover ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 

 Posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção de si. 

 Saber atuar corretamente em caso de risco preocupando-se com a sua segurança pessoal e de 
terceiros. 

Cuidador de si e 
do outro 

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

 

(*) Se no módulo forem realizadas atividades oficinais. 
 

 



 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

Disciplina:   DIAGNÓSTICO AUTOMÓVEL                                                                                                                                                                                 Nível:  1.º e 3.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Diagnóstico Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 1.º e 3.º anos 3/4 

 

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. 

 
Notas: 

1) Cada teste pode ter a duração de 45 ou de 90 minutos. Os testes de 45 minutos têm metade da ponderação na média dos testes. 
2) O tipo e a quantidade de instrumentos específicos a utilizar em cada turma é ajustado ao desenvolvimento do ensino aprendizagem na turma, não existindo a 

obrigatoriedade de serem utilizados todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação. No final de cada módulo, a classificação do conjunto dos instrumentos 
específicos a considerar para a ponderação de 40% corresponde à soma das pontuações atribuídas em todos os instrumentos específicos utilizados face ao máximo de 
pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. Cerca de metade do total de pontos destes instrumentos de avaliação 
deve refletir a dimensão prático-oficinal, se existir. 

3) As grelhas de avaliação da atividade oficinal destinam-se a avaliar o desempenho dos alunos nas atividades práticas. 
4) Na Grelha de observação de valores, no caso de não existirem indícios suficientes para avaliar alguns dos itens, a pontuação obtida nos itens avaliados é convertida para 

a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 
5) A classificação obtida com cada instrumento de avaliação é expressa na escala de 0 a 20 valores, em números inteiros ou com uma casa decimal. 
6) Todas as médias de classificações de instrumentos de avaliação são arredondadas às décimas e a classificação a propor no final de cada módulo é um número inteiro. 



Critérios de avaliação específicos – Diagnóstico Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 1.º e 3.º anos 4/4 

7) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma, devendo ser tidas em conta a 
evolução do aluno e a situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 x MV)  

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

Disciplina:   PRÁTICA SIMULADA                                                                                                                                                                                               Nível:  2.º e 3.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Prática Simulada – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 1/4 

 
Módulos/ 

UFCD 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 
Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
PS1/5017 

 
PS2/5018 

 
PS3/5019 

 
PS4/5021 

 
 
 

 Utilizar conhecimentos científicos com rigor, de forma articulada e consistente. 

 Compreender e aplicar as leis e técnicas, respeitantes aos vários domínios. 

 Utilizar e dominar instrumentos diversificados para descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma. 

 Estabelecer relações entre as aprendizagens dos vários módulos da disciplina e com 
aprendizagens de outras disciplinas. 

 Mobilizar conhecimentos anteriores relevantes para as aprendizagens do módulo em curso. 

 Mobilizar saberes e diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas. 

Conhecedor / 
Sabedor / Culto / 

Informado 
 

A, B, G, I 

 
 
 
 
TESTES E MINI TESTES 
 
 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

 Trabalhos individuais e em grupo. 

 Portfólio 
 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE VALORES: 

 ASSIDUIDADE 

 PONTUALIDADE 

 COMPORTAMENTO/DISCIPLINA 

 INTERESSE 

 PARTICIPAÇÃO 

40% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

20% 

 Aplicar conhecimentos a diversas situações. 

 Propor diferentes abordagens de resolução de situações-problema. 

 Utilizar representações variadas da informação científica (relatórios, diagramas, tabelas, 
gráficos, equações, textos ou soluções face a desafios). 

 Analisar textos, esquemas conceptuais, simulações, vídeos com diferentes perspetivas, 
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio. 

 Usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, relatórios, 
esquemas, textos, maquetes), recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), quando pertinente. 

Criativo 
 

A, C, D, J 

 Analisar conceitos, factos e situações, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

 Mostrar curiosidade, reflexão e inovação. 

 Analisar textos com diferentes pontos de vista, distinguindo alegações científicas de não 
científicas. 

 Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e os seus impactos na 
sociedade e no ambiente. 

 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 

 Mobilizar conhecimentos para questionar situações. 

 Procurar e aprofundar informação, assim como recolher dados e opiniões para análise de 
temáticas em estudo. 
 

Questionador / 
Investigador 

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



Critérios de avaliação específicos – Prática Simulada – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 2/4 

 

 

  Argumentar sobre temas científicos polémicos e atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos seus. 

 Respeitar diferenças de características, crenças e 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 e do 

outro 
 

A, B, E, F, H 

  

 Desempenhar tarefas de síntese. 

 Desempenhar tarefas de planificação, implementação, controlo e revisão, designadamente nas 
atividades oficinais

(*)
. 

 Registar informação de forma seletiva e organizada. 

Sistematizador / 
Organizador 

 
A, B, C, I, J 

 Comunicar resultados de atividades oficinais
(*)

 e de pesquisa, oralmente e por escrito, usando 
vocabulário científico próprio da disciplina. 

Comunicador / 
Interventor 

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

 Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento identificando pontos fortes e fracos das suas 
aprendizagens. 

 Considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes. 

 Reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir da explicitação de feedback do 
professor. 

Autoavaliador 
 

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

 Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento do trabalho de grupo ou individual dos pares. 

 Realizar trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares e atividades 
oficinais

(*)
). 

Participativo / 
Colaborador 
B, C, D, E, F, J 

 Assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado e contratualizar tarefas, apresentando 
resultados. 

 Organizar e realizar autonomamente tarefas, incluindo a promoção do estudo. 

 Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável / 
Autónomo 

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

 Promover ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 

 Posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção de si. 

 Saber atuar corretamente em caso de risco preocupando-se com a sua segurança pessoal e de 
terceiros. 

Cuidador de si e 
do outro 

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

 

(*) Se no módulo forem realizadas atividades oficinais. 
 

 



 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

Disciplina:   PRÁTICA SIMULADA                                                                                                                                                                                               Nível:  2.º e 3.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Prática Simulada – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 3/4 

 

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. 

 
Notas: 

1) Cada teste pode ter a duração de 45 ou de 90 minutos. Os testes de 45 minutos têm metade da ponderação na média dos testes. 
2) O tipo e a quantidade de instrumentos específicos a utilizar em cada turma é ajustado ao desenvolvimento do ensino aprendizagem na turma, não existindo a 

obrigatoriedade de serem utilizados todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação. No final de cada módulo, a classificação do conjunto dos instrumentos 
específicos a considerar para a ponderação de 40% corresponde à soma das pontuações atribuídas em todos os instrumentos específicos utilizados face ao máximo de 
pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. Cerca de metade do total de pontos destes instrumentos de avaliação 
deve refletir a dimensão prático-oficinal, se existir. 

3) As grelhas de avaliação da atividade oficinal destinam-se a avaliar o desempenho dos alunos nas atividades práticas. 
4) Na Grelha de observação de valores, no caso de não existirem indícios suficientes para avaliar alguns dos itens, a pontuação obtida nos itens avaliados é convertida para 

a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 
5) A classificação obtida com cada instrumento de avaliação é expressa na escala de 0 a 20 valores, em números inteiros ou com uma casa decimal. 
6) Todas as médias de classificações de instrumentos de avaliação são arredondadas às décimas e a classificação a propor no final de cada módulo é um número inteiro. 



Critérios de avaliação específicos – Prática Simulada – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 4/4 

7) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma, devendo ser tidas em conta a 
evolução do aluno e a situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 x MV)  

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

Disciplina:   SISTEMAS DO AUTOMÓVEL                                                                                                                                                                                  Nível:  2.º e 3.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Sistemas do Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 1/4 

 
Módulos/ 

UFCD 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 
Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
SA1/1544 

 
SA2/1608 

 
SA3/1609 

 
SA4/5010 

 
SA5/5012 

 
SA6/5013 

 
SA7/5016 

 
SA8/5024 

 
SA9/5025 

 
SA10/5027 

 
 

 Utilizar conhecimentos científicos com rigor, de forma articulada e consistente. 

 Compreender e aplicar as leis e técnicas, respeitantes aos vários domínios. 

 Utilizar e dominar instrumentos diversificados para descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma. 

 Estabelecer relações entre as aprendizagens dos vários módulos da disciplina e com 
aprendizagens de outras disciplinas. 

 Mobilizar conhecimentos anteriores relevantes para as aprendizagens do módulo em curso. 

 Mobilizar saberes e diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas. 

Conhecedor / 
Sabedor / Culto / 

Informado 
 

A, B, G, I 

 
 
 
 
TESTES E MINI TESTES 
 
 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

 Trabalhos individuais e em grupo. 

 Portfólio 
 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE VALORES: 

 ASSIDUIDADE 

 PONTUALIDADE 

 COMPORTAMENTO/DISCIPLINA 

 INTERESSE 

 PARTICIPAÇÃO 

40% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

20% 

 Aplicar conhecimentos a diversas situações. 

 Propor diferentes abordagens de resolução de situações-problema. 

 Utilizar representações variadas da informação científica (relatórios, diagramas, tabelas, 
gráficos, equações, textos ou soluções face a desafios). 

 Analisar textos, esquemas conceptuais, simulações, vídeos com diferentes perspetivas, 
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio. 

 Usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, relatórios, 
esquemas, textos, maquetes), recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), quando pertinente. 

Criativo 
 

A, C, D, J 

 Analisar conceitos, factos e situações, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

 Mostrar curiosidade, reflexão e inovação. 

 Analisar textos com diferentes pontos de vista, distinguindo alegações científicas de não 
científicas. 

 Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e os seus impactos na 
sociedade e no ambiente. 

 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 

 Mobilizar conhecimentos para questionar situações. 

 Procurar e aprofundar informação, assim como recolher dados e opiniões para análise de 
temáticas em estudo. 
 

Questionador / 
Investigador 

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



Critérios de avaliação específicos – Sistemas do Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 2/4 

 

 

  Argumentar sobre temas científicos polémicos e atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos seus. 

 Respeitar diferenças de características, crenças e 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 e do 

outro 
 

A, B, E, F, H 

  

 Desempenhar tarefas de síntese. 

 Desempenhar tarefas de planificação, implementação, controlo e revisão, designadamente nas 
atividades oficinais

(*)
. 

 Registar informação de forma seletiva e organizada. 

Sistematizador / 
Organizador 

 
A, B, C, I, J 

 Comunicar resultados de atividades oficinais
(*)

 e de pesquisa, oralmente e por escrito, usando 
vocabulário científico próprio da disciplina. 

Comunicador / 
Interventor 

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

 Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento identificando pontos fortes e fracos das suas 
aprendizagens. 

 Considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes. 

 Reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir da explicitação de feedback do 
professor. 

Autoavaliador 
 

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

 Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento do trabalho de grupo ou individual dos pares. 

 Realizar trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares e atividades 
oficinais

(*)
). 

Participativo / 
Colaborador 
B, C, D, E, F, J 

 Assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado e contratualizar tarefas, apresentando 
resultados. 

 Organizar e realizar autonomamente tarefas, incluindo a promoção do estudo. 

 Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável / 
Autónomo 

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

 Promover ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 

 Posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção de si. 

 Saber atuar corretamente em caso de risco preocupando-se com a sua segurança pessoal e de 
terceiros. 

Cuidador de si e 
do outro 

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

 

(*) Se no módulo forem realizadas atividades oficinais. 
 

 



 

 

Critérios de Avaliação Específicos 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL 

 

Disciplina:   SISTEMAS DO AUTOMÓVEL                                                                                                                                                                                  Nível:  2.º e 3.º Anos 
 

Critérios de avaliação específicos – Sistemas do Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 3/4 

 

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. 

 
Notas: 

1) Cada teste pode ter a duração de 45 ou de 90 minutos. Os testes de 45 minutos têm metade da ponderação na média dos testes. 
2) O tipo e a quantidade de instrumentos específicos a utilizar em cada turma é ajustado ao desenvolvimento do ensino aprendizagem na turma, não existindo a 

obrigatoriedade de serem utilizados todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação. No final de cada módulo, a classificação do conjunto dos instrumentos 
específicos a considerar para a ponderação de 40% corresponde à soma das pontuações atribuídas em todos os instrumentos específicos utilizados face ao máximo de 
pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. Cerca de metade do total de pontos destes instrumentos de avaliação 
deve refletir a dimensão prático-oficinal, se existir. 

3) As grelhas de avaliação da atividade oficinal destinam-se a avaliar o desempenho dos alunos nas atividades práticas. 
4) Na Grelha de observação de valores, no caso de não existirem indícios suficientes para avaliar alguns dos itens, a pontuação obtida nos itens avaliados é convertida para 

a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 
5) A classificação obtida com cada instrumento de avaliação é expressa na escala de 0 a 20 valores, em números inteiros ou com uma casa decimal. 
6) Todas as médias de classificações de instrumentos de avaliação são arredondadas às décimas e a classificação a propor no final de cada módulo é um número inteiro. 



Critérios de avaliação específicos – Sistemas do Automóvel – Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel, 2.º e 3.º anos 4/4 

7) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma, devendo ser tidas em conta a 
evolução do aluno e a situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 x MV)  

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



/ 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA  SINTRA 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
GRUPO 540 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINAS do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores: 

- Eletricidade e Eletrónica: todas as UFCD 

                           - Sistemas Digitais: todas as UFCD                         3º ANO 

                               - Tecnologias Aplicadas: todas as UFCD 
    - Automação e Computadores: todas as UFCD 

 

 

 
 
 

 

 Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de ___/___/_____ 

 

Domínios de Avaliação 
(Ponderação) 

Conhecimentos/ 
Capacidades 

Modos e Instrumentos 
de avaliação Fórmulas de Cálculo Observações 

Instrumentos Valoração 

 
 
 

Saberes/ 
Competências Nucleares 

 . 75% 
 
 

 
 
 
De acordo com o definido 
nos programas de cada 
disciplina/módulo. 
 
 
 

 

 Testes escritos/ 
Trabalhos práticos 

(TP) 
 

 
75% 

 
 
 
 
 
 
 

C = 0,75TP + 0,25V 
 
 
 
 
 

 

 Todos os módulos devem 
apresentar os 2 instrumentos. 
Exceto em casos específicos, 
depois de aprovados em grupo 
pedagógicos. 

 Cada instrumento deve ter um 
peso definido. 

 Nos cursos profissionais toda a 
avaliação é considerada módulo 
a módulo, não assumindo um 
caráter de continuidade na 
disciplina. 

 
 
 

Princípios e valores/ 
Competências Transversais e 
Educação para a Cidadania. 

. 25% 
 
 

 

De acordo com os 
descritores do nível 4 do 
QNQ 

 
 
 
 

Grelha de Avaliação de 
Princípios e Valores 

(V) 
 
 
 
 

25% 
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Critérios Gerais de Avaliação do Ensino Secundário 
Cursos Profissionais  

 

Dimensões 
Áreas de  

Competência 
Descritores Operativos 

Instrumentos 
de Avaliação  

Sumativa 

Valoração 
dos  

Instrumentos 

Critérios de 
Classificação 

Conhecimentos 
 

 Capacidades 
 

Valores 
 

A: Linguagens e textos 
 

A.1. Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (língua 
materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 
A.2. Aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 
A.3.Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, 
escrita, visual e multimodal. 

 
 
 

TESTES  
e 

MINITESTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Componente 
Prática e/ou Expe-
rimental  
 
- Relatórios das   
  atividades  
  experimentais;  
- Exercícios práticos; 
- Inquéritos  
  científicos. 
 

 Oralidade  
 

  Portfólio  
- Trabalhos práticos  
   realizados nas  
   aulas. 
 

Outros  
 
- Webquest, 
- Práticas de  
  verificação de  
  leitura, 

 
 

Até 
40% 
(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Todos os instrumen-
tos serão classifica-
dos. considerando 
níveis de desempe-
nho e descritores 
para cada nível, 
tendo em conta a 
tipologia de cada 
instrumento e tendo 
por base o modelo 
dos Exames Nacio-
nais. 

B: Informação e  
     comunicação 

B.1. Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a 
sua credibilidade;  
B.2. Transformar a informação em conhecimento;  
B.3. Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando 
diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias 
de cada ambiente.  

C: Raciocínio e  
     resolução de 
     problemas 

C.1. Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;  
C.2. Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;  
C.3. Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando 
recursos diversificados. 

D: Pensamento crítico e  
    pensamento criativo 

D.1. Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, analisando 
informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de posição fundamentada;  
D.2. Convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas para pensarem criticamente;  
D.3. Prever e avaliar o impacto das suas decisões;  
D.4. Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

E: Relacionamento  
    interpessoal 

E.1. Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;  
E.2. Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;  

E.3.Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferen-

tes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

F: Desenvolvimento  
     pessoal e autonomia 

F.1. Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;  
F.2. Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências;  
F.3. Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendiza-
gem ao longo da vida;  
F.4. Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade 
e autonomia. 

G: Bem-estar, saúde e  
     ambiente 

G.1. Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade;  
G.2. Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamen-
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tos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente;  
G.3. Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. 

- Práticas de funcio 
  namento da língua,  
- Diário gráfico, 
- Mapa conceptual,  
- Recensão crítica,  
- Ensaio filosófico,  
- … 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE PREPA-
RAÇÃO DA PROVA 
DE APTIDÃO PRO-
FISSIONAL(PAP): 

 
Só para o 3º Ano. 
Todas as disciplinas 
devem colaborar na 
realização deste 
plano. Caso tal não 
seja possível, em 
algum módulo, a 
sua valoração será 
distribuída equitati-
vamente pelos 
instrumentos utiliza-
dos. 
 
 
 
 
 
 
 
GRELHAS DE 
OBSERVAÇÃO DE 
VALORES (Atitudes, 
condutas e compor-
tamentos) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

H: Sensibilidade estética  
    e artística 

H.1. Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações cultu-
rais;  
H.2. Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;  
H.3. Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo 
contacto com os diversos universos culturais;  
H.4. Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imateri-
al na vida e na cultura das comunidades. 

I: Saber científico,  
   técnico e tecnológico 

I.1. Compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania;  
I.2. Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, trans-
formar, imaginar e criar produtos e sistemas;  
I.3. Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios materi-
ais e técnicos à ideia ou intenção expressa;  
I.4.Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas desen-
volvidos em ambientes físicos e digitais. 

J: Consciência e  
   domínio do corpo 

J.1. Realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço;  
J.2. Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direcionalidade, afinamento per-
cetivo e estruturação espacial e temporal);  
J.3. Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por 
forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar. 

Obs.: 1. A avaliaçãoserá efetuada de acordo com o estabelecido no Regulamento dos Cursos Profissionais. A avaliação dos módulos pode ser diferenciada. 
2. A não comparência injustificada do aluno a qualquer tipo de avaliação implica a atribuição da classificação de zero valores, nessa avaliação. 

100% 
 

 
(*) Nas disciplinas em que a ponderação dos testes seja abaixo dos 40%, a ponderação dos instrumentos deverá ser ajustada em concordância.    



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  TIC                                                                                                                                                                                  Nível:  1º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Módulo 1 Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer a folha de cálculo e as suas finalidades 
funcionais. 
 • Usar a folha de cálculo de forma racional e eficaz. 
 • Utilizar convenientemente as potencialidades e 
características das folhas de cálculo para ambiente gráfico 
nas suas múltiplas funções. 
 • Criar, editar e formatar folhas de cálculo. 
 • Manipular dados e gerar gráficos em folhas de cálculo.  
• Aplicar a utilização da folha de cálculo a situações 
concretas. 

A  
B  
C  
D  
E  
F  
H  
I 

-Testes ou Mini testes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS 

- Fichas  
- Trabalhos 
apresentados 
(individuais e de grupo) 
- Participação oral –  
 
 
 
 
 
 
Projetos DAC  
 

40% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

(30% quando 
existir projeto 

DAC) 
 
 

 
 
 
 
 
 

10% 
(Quando existir) 

 

 
 
 
 
Módulo 2- Criação e 
Manipulação de Imagens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer as características específicas das imagens 
bitmap e suas aplicações.  
• Distinguir e utilizar corretamente os diferentes formatos 
de arquivo de imagem e as suas opções de gravação. 
  •  Reconhecer os problemas específicos das imagens 
digitalizadas.   
• Proceder a um correto tratamento e retoque das 
imagens digitalizadas.  
• Entender e explorar diferentes técnicas de desenho e 
pintura digital.  
•  Manipular as ferramentas de montagem e fusão de 
imagens.  
•  Manipular as ferramentas de conversão entre modos de 
imagem.   
• Preparar e otimizar imagens para publicação em ecrã.  

 Utilizar a nomenclatura referente ao desenho assistido 
por computador.  
• Criar e reproduzir desenhos no computador.   
• Compreender os princípios da imagem vetorial.   
•Compreender as diferenças entre vetor e bitmap.  
•Criar imagens vetoriais a partir de bitmaps. 
• Criar composições gráficas partindo de linhas, formas e 

A  
B  
C  
D  
F 
H 
I 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetos.  
• Aplicar efeitos especiais.  
• Utilizar as ferramentas de texto.  
•Salvar e exportar imagens. 
• Imprimir corretamente um documento 
Produção e edição de Relatórios 
•Utilizar informação recolhida, filtrando-a e organizando-a 
num documento de texto.  
•Criar quebras de página, de forma a dividir os conteúdos, 
editando os títulos de forma adequada  
 •Utilizar temas de página. 
  •Guardar o documento, identificando os vários formatos 
em que podemos guardar.  
•Formatar do texto e dos títulos de forma adequada, 
seguindo as indicações dadas pelo professor (de forma a 
haver consistência entre os documentos criados pelos 
vários grupos).  
 •Utilizar marcas e listas numeradas, de forma a realçar 
secções específicas do texto. 
•Aplicar estilos a elementos do texto, nomeadamente aos 
títulos (e subtítulos do documento).  
 •Criar e configurar índice automático de conteúdos.  
 •Criar e configurar índice automático de imagens (associar 
índice às legendas inseridas anteriormente).  
•Estruturar um relatório.  
 Criar ou usar um modelo de apresentação multimédia 
com formato e conteúdo adequado ao fim proposto;   
•Conhecer e aplicar as boas regras de organização de 
informação em apresentações multimédia.  
•Guardar a apresentação em diferentes localizações e com 
diferentes formatos.  
• Editar e formatar o texto da apresentação.  
•Inserir objetos multimédia na apresentação. 
• Aplicar adequadamente esquemas de cores, transições e 
efeitos na apresentação.  
• Utilizar de forma adequada a informação proveniente de 
outras fontes, tendo em conta os cuidados a ter na sua 
transferência para a apresentação.  

 
 
 
Valores - atitudes, condutas 
e comportamentos* 

Grelhas de Observação 

 
 

 
 

20%! 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  TIC                                                                                                                                                                                  Nível:  1º Ano 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Verificar o respeito pelos direitos de autor e pela 
propriedade intelectual da informação utilizada. 
•Saber-estar ao apresentar o resultado do trabalho à 
turma (ou noutro contexto público semelhante).   

Módulo 3 - Criação de 
Páginas Web 
 

Criar uma pagina Web. 
•Identificar as técnicas de implantação de páginas na  
Web  
•Enumerar editores de páginas Web  
•Enumerar editores de imagens e efeitos especiais 
•Enumerar editores e programas de animação gráfica de 
páginas Web  
•Enumerar ferramentas e utilitários de páginas Web  
•Descrever as principais características do programa  
Identificar os componentes da área de trabalho 
 • Reconhecer a importância do planeamento na 
construção de um site  
•Criar, abrir, guardar, imprimir e publicar um Web site  
Aplicar estilos  
•Manipular o aspeto de um site  
•Inserir imagens  

A  
B  
C  
D  
F 
H 
I 



•Aplicar som a uma página  
•Inserir um formulário  
•Adicionar Hiperligações  
•Aplicar efeitos de animação  
 
 

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  TIC                                                                                                                                                                                  Nível:  1º Ano 
 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  Arquitetura de Computadores                                                                                                                                                        Nível:  1º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Modulo 2-Montagem e 
Configuração de 
Computadores 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Este modulo tem como objectivo dotar os alunos 
de conhecimentos/competências adequadas à 
montagem e configuração de computadores e 
seus periféricos, independentemente do sistema 
operativo utilizado. 

• Reconhecer os diversos componentes de um 
computador;  
• Montar computadores de diversas arquitecturas;  
• Instalar e configurar periféricos;  
• Instalar e configurar software 

A  
B  
C  
D  
F  
I 

-Testes ou Mini testes 
 
 
 

 
 

 
 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS 

- Fichas  
- Trabalhos 
apresentados 
(individuais e de grupo) 
- Participação oral –  
 
 
 
Projetos DAC  
 
 
 
 
Valores - atitudes, condutas 
e comportamentos* 

Grelhas de Observação 

40% 
 
 

 
 
 

 
40% 

(30% quando 
existir projeto 

DAC) 
 
 

 
 
 

10% 
(Quando existir) 

 
 
 

 
 

20%! 
 
 
 

Módulo 3 - Técnicas de 
Detecção de Avarias 

 

Este módulo tem como objectivo fornecer aos 
alunos os conhecimentos necessários à 
resolução de pequenas avarias que possam 
suceder a nível de software e/ou hardware. 

•Detectar a avaria;  

• Identificar o tipo de avaria;  
• Corrigir a avaria. 

 
 
 
 
 
 
 

A  
B  
C  
D  
F  
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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

 

 

Em que: 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Arquitetura de Computadores                                                                                                                                                        Nível:  1º Ano 
 
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:  Programação e Sistemas de Informação                                                                                                                                          Nível:  1º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 
… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Módulo 1 – Introdução à 

Programação e Algoritmia 

 Apreender conceitos sobre a lógica de 

programação 

 Aplicar instruções e sequências lógicas na 

resolução de problemas 

 Utilizar as regras e as diferentes fazes na 

elaboração de um algoritmo 

 Aplicar fluxogramas 

 Identificar os diferentes tipos de dados 

 Identificar variáveis e constantes 

 Utilizar as regras de tipos em geral 

 Enumerar e identificar os operadores aritméticos, 

relacionais e lógicos 

 Utilizar operadores e funções pré-definidas 

 Realizar testes e correcção de erros 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

-Testes ou Mini testes 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS 

- Fichas  

- Trabalhos apresentados 

(individuais e de grupo) - 

Participação oral –  

 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

 

Valores - atitudes, 

condutas e 

comportamentos* 

Grelhas de Observação 

40% 

 

 

 

40% 

(30% quando 

existir projeto 

DAC) 

 

 

 

 

 

10% 

(Quando existir) 

 

 

 

20% 

 

Módulo 2 – Mecanismos de 

Controlo de Execução 

 Conhecer vários tipos de variáveis 

 Compreender a estrutura de um programa. 

 Conhecer estruturas de decisão e de repetição 

A  

B  

C  

D  

F  

I 



Módulo 3 - Programação 

Estruturada 

No final deste módulo os alunos devem ter 

adquirido conhecimentos, procedimentos e 

atitudes que lhes permitam: 

 Adquirir a noção de subprograma; 

 Conhecer as regras de declaração de 

subprogramas; 

 Conhecer as regras de execução de 

subprogramas; 

 Utilizar correctamente parâmetros; 

 Distinguir os diferentes tipos de subprogramas; 

 Elaborar programas com recurso a subprogramas; 

 Conhecer as regras para a criação de bibliotecas 

de subprogramas; 

 Conhecer os mecanismos de utilização de 

bibliotecas de subprogramas. 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

  

Módulo 4 - Estruturas de 

Dados Estáticas 

No final deste módulo os alunos devem ter 

adquirido conhecimentos, procedimentos e 

atitudes que lhes permitam: 

 Saber fazer a distinção entre uma variável simples 

e uma variável estruturada. 

 Saber o que é uma String. 

 Manipular uma String. 

 Diferenciar índice e valor indexado num Array. 

 Dominar os algoritmos de manipulação de Arrays. 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

  



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Programação e Sistemas de Informação                                                                                                                                          Nível:  1º Ano 
 

Módulo 5 - Estruturas de 

Dados Compostas 

No final deste módulo os alunos devem ter 

adquirido conhecimentos, procedimentos e 

atitudes que lhes permitam: 

 Definir e manipular tipos de dados compostos; 

 Modularizar um problema usando a estrutura de 

dados apropriada. 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

  

Módulo 6 - Estruturas de 

Dados Dinâmicas 

No final deste módulo os alunos devem ter 

adquirido conhecimentos, procedimentos e 

atitudes que lhe permitam: 

 Compreender o conceito de apontador 

 Conhecer as regras de declaração de apontadores 

 Identificar as operações para manipulação de 

apontadores 

 Utilizar estruturas dinâmicas lineares 

 Distinguir apontador de estrutura dinâmica 

 Identificar os tipos de estrutura dinâmica – Pilha e 

Fila de Espera 

 Adquirir a noção de lista bidireccional 

 Dominar as operações básicas sobre listas 

A  

B  

C  

D  

F  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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:  Redes de Comunicação                                                                                                                                          Nível:  1º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

Módulo 1 – Comunicação de 

Dados 

 Caracterizar os componentes de um sistema de 

comunicação 

 Caracterizar a modelação dos sinais 

 Caracterizar os vários códigos de transmissão de 

dados 

 Caracterizar os meios físicos de transmissão de 

dados 

 Caracterizar largura de banda e a sua relação 

com o meio de transmissão 

 Caracterizar os modos de comunicação e os 

modos de transmissão 

 Descrever os métodos de compressão de dados 

na transmissão de dados 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

-Testes ou Mini testes 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS 

- Fichas  

- Trabalhos apresentados 

(individuais e de grupo) - 

Participação oral –  

 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

 

Valores - atitudes, 

condutas e 

comportamentos* 

Grelhas de Observação 

40% 

 

 

 

40% 

(30% quando 

existir projeto 

DAC) 

 

 

 

 

 

10% 

(Quando existir) 

 

 

 

20% 

 

Módulo 2 – Redes de 

Computadores 

 Caracterizar as várias arquitecturas de redes de 

computadores 

 Caracterizar os modelos OSI e TCP/IP 

 Caracterizar equipamentos de rede de 

computadores 

 Caracterizar as tecnologias Ethernet, Token Ring, 

FDDI 

 Instalar redes de computadores de pequena 

dimensão 

A  

B  

C  

D  

F  

I 



 Realizar ensaios em redes de computadores 

 Detectar e reparar anomalias em redes de 

computadores 

Módulo 3 - Redes de 

Computadores Avançado 

 Caracterizar as funções das camadas superiores 

do modelo OSI 

 Caracterizar e descrever o funcionamento de 

Routers 

 Realizar subnetting de redes 

 Caracterizar a interligação de redes 

 Utilizar os utilitários mais comuns de 

administração de redes locais 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

  

Módulo 4 - Desenvolvimento 

de Páginas Web Estáticas 

 Definir e construir páginas HTML 

 Enumerar as principais etiquetas do HTML 

 Definir o conceito de hipertexto 

 Aplicar estilos a páginas de HTML 

 Inserir imagens 

 Conhecer as limitações do HTML 

 Utilizar uma linguagem de script para efectuar 

validações 

 Publicar e gerir os conteúdos de um sítio na 

Internet 

A  

B  

C  

D  

F  

I 

  

Módulo 5 - Desenvolvimento 

de Páginas Web Dinâmicas 

 Compreender a construção do HTML numa 

página dinâmica. 

 Distinguir entre código server-side e client-side. 

 Construir páginas com recurso a uma linguagem 

de scripting server-side. 

A  

B  

C  

D  

F  

  



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Redes de Comunicação                                                                                                                                          Nível:  1º Ano 
 

 Utilizar as estruturas de controlo de execução de 

uma linguagem de scripting. 

 Conhecer e manipular os objectos mais comuns 

disponibilizados. 

 Determinar a construção dinâmica da página em 

função de parâmetros. 

 Manipular sessões de ligação ao servidor e 

cookies. 

 Estabelecer um adequado tratamento dos erros 

de execução em páginas dinâmicas. 

I 

Módulo 7 - Acesso a Bases de 

Dados via Web 

 Conhecer e aplicar os diferentes mecanismos de 

acesso a base de dados 

 Utilizar componentes específicos de acesso a 

base de dados 

 Utilizar técnicas avançadas de consultas numa 

base de dados 

 Desenvolver páginas dinâmicas 

 Saber elaborar e actualizar páginas Web com 

integração de Bases de Dados e acesso de 

grupos 

 de trabalho 

 Analisar as questões de segurança 

 Distinguir Processamento Server-Side de Client-

Side 

A  

B  

C  

D  

F  

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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Redes de Comunicação                                                                                                                                          Nível:  1º Ano 
 
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 __/__/____ 



 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Critérios de Avaliação 

GRUPO 600  Curso Profissional de Técnico de Vitrinismo  

Disciplinas: Desenho / Design e Tecnologias da Comunicação / Vitrinismo e Exposição  - 3º Ano                                                       
 

 
 
 

 

 Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de 30/10/2018 

 

Domínios de 
Avaliação 

(Ponderação) 
Conhecimentos / Capacidades 

 
Áreas de 

Competências 

Modos e Instrumentos 
de avaliação Fórmula de 

Cálculo 
Observações 

Instrumentos (possíveis) Valoração 

 
 

 
Saberes/ 

Competências 
Nucleares 

 
80% 

 
 
 

 Utilizar corretamente a língua portuguesa, na realização 
de trabalhos escritos e na comunicação oral; 

 Cumprir os objetivos propostos, na realização de 
trabalhos; 

 Revelar compreensão das matérias leccionadas; 

 Pesquisar alternativas; 

 Selecionar informação; 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos em novas 
situações; 

 Revelar criatividade e expressividade; 

 Revelar capacidade crítica; 

 Concretizar os trabalhos propostos; 

 Explorar materiais e técnicas; 

 Selecionar e aplicar corretamente materiais e técnicas; 

 Executar com rigor gráfico; 

 Apresentar os trabalhos de forma organizada; 
 Respeitar os prazos de entrega de trabalhos. 

 Linguagens e textos 
 

 Informação e 
comunicação 

 

 Raciocínio e resolução de 
problemas 

 

 Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 

 Sensibilidade estética e 
artística 

 

 Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

Trabalho de aula:  

 Testes;  

 Trabalhos de natureza prática e teórico-
prática (desenhos, concretizações 
gráficas, objetos/maquetes ou textos 
produzidos); 

 Projetos curriculares disciplinares e 
interdisciplinares;  

 Apresentações orais.  

 Trabalhos de pesquisa; 

 Relatórios de atividades 
 

Trabalho autónomo: 

 Trabalhos de pesquisa; 

 Diário Gráfico; 

 Portefólio; 

 Trabalho resultante de visitas de estudo  

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30% 

 

A classificação 
atribuída em cada 
módulo corresponde 
ao cálculo da média 
ponderada, com 
arredondamento por 
defeito ou por 
excesso, utilizando 
todos os registos de 
avaliação realizados. 
 
 
 
 
C=0,8*SC+0,2*PV 
 
 
 
 
 
C- Classificação  
      do módulo 
 
PV- Princípios e  
      Valores 
SC- Saberes e  
     Competências 
 
 

 

 Os trabalhos 
realizados 
poderão ser 
avaliados de 
forma 
qualitativa e/ ou 
quantitativa. 
 

  A classificação 
final de cada 
disciplina 
obtém-se pela 
média 
aritmética 
simples, 
arredondada às 
unidades, das 
classificações 
obtidas em 
cada módulo. 
 

 
PRINCÍPIOS E 

VALORES 
 

Liberdade 
 

Responsabilidade 
e integridade 

 
Cidadania 

e participação 
 

Excelência 
e exigência 

 
Curiosidade 

reflexão 
e inovação 

 
20% 

 

 Ser assíduo; 

 Ser pontual; 

 Ser responsável; 

 Ser autónomo; 

 Assumir o comportamento adequado às diferentes 
situações criadas na aula; 

 Ter o material necessário à aula; 

 Utilizar corretamente os materiais e equipamentos, 
mantendo-os limpos e arrumados; 

 Participar regularmente nas atividades de aula; 

 Revelar empenho no trabalho; 

 Revelar capacidade de auto-avaliação; 

 Manifestar respeito, abertura e capacidade de diálogo 
face a perspetivas/valores diferentes dos seus; 

 Respeitar diferentes culturas; 

 Assumir juízos de valor pessoais sobre factos, pessoas 
e situações, fundamentadas num sistema de valor 
próprio e coerente; 

 Reconhecer a importância de princípios e valores 
universalizantes na convivência social e política. 

 Relacionamento 
interpessoal 
 

 Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

 

 Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

 Consciência e domínio do 
corpo 
 

 
 
 

 
Grelha de Avaliação 

de Princípios e Valores 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
20% 

Os Critérios de Avaliação foram elaborados tendo em conta o Decreto-lei nº 55/2018 e Portaria nº 235-A/2018 de 23 de agosto, nomeadamente as alíneas a), b), c) e d) do ponto 1 do Artigo 22º desta portaria. 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: DESENHO - Curso Profissional de Técnico de Vitrinismo                                                                                                                        Nível:  1º  e  2º 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 E 
REFLEXÃO 
 
 
 
 
 
INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÂO 
E CRIAÇÃO 

 
- Conhecer, dominar e aplicar os elementos estruturais da 
linguagem plástica – ponto, linha, textura, plano, cor, 
forma, volume. 
 
- Analisar e registar graficamente objectos, a figura 
humana e situações envolventes. 
 
- Explorar diferentes formas de registo. 
 
- Adequar a expressão à intencionalidade. 
 
- Interpretar a informação visual e construir novas imagens 
a partir do que é observado. 
 
- Utilizar argumentos fundamentados para analisar a 
realidade envolvente. 
 
- Experimentar suportes diversos e explorar características 
e possibilidades expressivas de diferentes materiais - 
grafites, lápis de cor, carvão, ceras, pastéis, aguada, 
têmpera e aparos, entre outros; 
 
- Utilizar diferentes modos de registo: traço (intensidade, 
textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), 
mancha (densidade, transparência, cor e gradação) e 
técnica mista (combinações entre traço e mancha, 
colagens, entre outros modos de experimentação). 

 
Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Módulo 1 
 
- Trabalho de aula 
(Desenhos e criações 
gráficas); 
- Teste  
 
- Comunicação oral; 
- Diário Gráfico; 
- Portefólio. 
 
 
M2, M3, M4 
 
- Trabalho de aula 
(Desenhos e criações 
gráficas) 
 
- Comunicação oral; 
- Diário Gráfico; 
- Portefólio. 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
Projetos DAC 
 
 
 

 
 
 
 

40% 
 
 
 

30% (40% sem 
DAC) 

 
ou 

 
 
 

50% 
 
 
 

20% (30% sem 
DAC) 

 
 
 
 

20% 
 

10% 
(quando existir) 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Responsável/autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
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. 

Módulo 1 

CF = (40 x M trabalho aula, teste) + (30 x M trabalho autónomo) + (20 x MV) + (10 x MDAC)Quando a disciplina estiver envolvida num projeto DACOu 

100 

CF = (40 x M trabalho aula, teste) + (40 x M trabalho autónomo) + (20 x MV)Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto(DAC) 

100 

Módulo 2, 3, 4 

CF = (50 x Mtrabalho aula) + (20 x Mtrabalho autónomo) + (20 x MV) + (10 x MDAC)Quando a disciplina estiver envolvida num projeto DACOu 
100 

CF = (50 x Mtrabalho aula) + (30 x Mtrabalho autónomo) + (20 x MV)Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto (DAC) 

     100 

CF – Classificação Final 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito dumprojeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: DESIGN E TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO - Curso Profissional de Técnico de Vitrinismo                                                                           Nível: 1.º/2.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 

 
COMPETÊNCIAS 

Conhecimentos 
 
 
MÓDULO 1– 
Design e Layout 
 
MÓDULO 2 – 
Teoria da Cor e da 
Forma 
 
MÓDULO 3 – 
MetodologiaProjetual 
 
Módulo 4 – Identidade 
Corporativa  

Módulo 5 – 
Comunicação 
Corporativa 

 

 

 

 

 

APROPRIAÇÃO EREFLEXÃO  

• Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte de estímulos visuais e 

não visuais, analisando e registando graficamente as situações que o/a envolvem;  

• Compreender conceitos associados às diferentes dimensões das artes e do design;  

• identificardiferentes áreas e domínios de design; 

• identificar diferentes tipos de tecnologias da informação; 

• conhecer a importância do design ao serviço do Vitrinismo (Design e a organização no 

espaço urbanística e comercial); 

• pesquisar e analisar informação, de forma autónoma e planificada; 

 

INTERPRETAÇÃOE COMUNICAÇÃO  

• Reconhecer a importância dos elementos gráficos e estruturais da linguagem plástica 

(forma, cor, espaço e volume, movimento e tempo, plano, valor, textura, escala, ritmo, 

equilíbrio, estrutura, etc.) para a análise e produção de imagens e situações sugeridas e/ 

ou inventadas;  

•justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, aplicando competências linguísticas 

da comunicação em língua portuguesa; 

• utilizar corretamente a terminologia técnica da disciplina; 

 

EXPERIMENTAÇÂOE CRIAÇÃO 

• utilizarferramentas de edição de imagem vetorial e bitmap; 

• saber realizar operações de manipulação e edição de imagem digital;  

• saber integrar a imagem digital num produto multimédia; 

• selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalhos de 

comunicação que se pretendem efetuar, no âmbito 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;  

• gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, 

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

 
 
TRABALHOS 
DE AULA:  
 
• Trabalhos de 
natureza prática 
e teórico-prática 
(concretizações 
gráficas, bi e 
tridimensionais); 
• Projetos 
curriculares 
disciplinares e 
interdisciplinares; 
• Trabalhos 
individuais ou em 
grupo realizados 
em sala de aula, 
com 
apresentação 
oral. 
 
• Portefólio 
• Trabalho 
resultante de 
visitas de estudo  
 
 

 

 

Projetos DAC 
 
 
 
 
Grelhas de 
Atitudes (*) 
 

 
 

 
70% 

nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
ou 

80% 
nas disciplinas 
sem avaliação 

das DAC 
(*) 
 

 
 
 
 

 
Instrumentos 

exclusivamente 
considerados 

Para avaliação 
do trabalho 

desenvolvido 
no âmbito do 
domínio de 
Autonomia 
Curricular 

(DAC): 
10%nas 

disciplinas com 
avaliação das 

DAC 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 



selecionando e utilizando, de forma autónoma e responsável, as tecnologias digitais mais 

adequadas e eficazes para a concretização de projetos;   

• desenvolver trabalhos e projetos pessoais de forma autónoma e responsável. 

• aplicar as regras de Saúde e Segurança no Trabalho, no exercício da atividade 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

(*)As ponderações dos instrumentos específicosdeverão estar de acordo com o grau de complexidade dos trabalhos. 

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 = (70 x M trabalho aula)  + (20 x MV) + (10 x MDAC) Quando a disciplina estiver envolvida num projeto DACOu 
100 
CF = (80 x M trabalho aula) + (20 x MV)   Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto (DAC) 
  100 
 
CF – Classificação Final 
MV – Média da avaliação dos Valores 
MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito dum projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)  

Os trabalhos realizados poderão ser avaliados de forma qualitativa e/ou quantitativa. 
Caso não exista, num certo momento, um elemento de avaliação, a percentagem que lhe é atribuída será redistribuída pelos restantes instrumentos de avaliação 
 
 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina: GEOMETRIA DESCRITIVA  - Curso Profissional de Técnico de Vitrinismo                                                                                          Nível: 1º / 2º 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.  
INTRODUÇÃO À 
GEOMETRIA 
DESCRITIVA 

 
 
 
 

2.  
REPRESENTAÇÃO 
DIÉDRICA 
 

3.  
REPRESENTAÇÃO 
AXONOMÉTRICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Adquiriu/ consolidou conhecimentos, que introduzam o aluno ao 
raciocínio lógico matemático, de representação e visualização bi 
e tridimensional, que venha a permitir a autonomia na resolução 
de problemas em Geometria descritiva; 

 

 Conhece a história, os diferentes métodos de projeção e 
representação, assim como a nomenclatura e linguagem 
específica da Geometria Descritiva; 

 

 Conhece e representa os Objetos da Geometria Descritiva 

 
 
 
Conhecedor Sabedor, Culto, Informado 
(A, B, D, I) 
Crítico e Analítico 
(B, C, D, I) 
Indagador e Investigador 
(C, D, F, I) 
Respeitador da diferença/ do outro 
(B, E, F) 
Sistematizador e Organizador 
(A, B, C, D, F, I) 
Questionador 
(D, F, I) 
Comunicador 
(B, E, F, I) 
Participativo e Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
Responsável e Autónomo 
(B, C, D, E, F) 
Cuidador de si e do outro 
(E, F, I) 
Criativo 
(B, C, D) 
Autoavaliador 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 

 
 
Testes de 
avaliação 
sumativa 
 

Instrumentos 
específicos: 

 
Trabalhos 
realizados na 
aula  
(20 ou 30%) 
 
 
Portefólio (10%) 
 
 
Grelhas de 
Atitudes (*) 
 
 
Projetos DAC 
 
 
 

 

 
 

40% 
 
 

30% 
(ou 40%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 

10% 
(quando 
existir) 

 
 
 
 

 

 Representa com rigor traçados e, articula conscientemente os 
conhecimentos;  

 Selecciona e, organiza de forma sistemática de informação 
pertinente, com trabalho, estudo autónomo e criatividade;  

 Analisa factos, processos, situações, identificando elementos ou 
dados;  

 Memoriza/ compreende/consolida a mobilização de saberes 
intra e  interdisciplinares; 

 Perceciona o espaço, as formas visuais e as suas posições 
relativas; 

 Visualiza mentalmente e representa graficamente formas reais 
ou imaginadas; 

 Interpreta as representações descritivas das formas; 

 Comunica através de representações descritivas; 

 Utiliza com propriedade o vocabulário específico da geometria 
descritiva; 

 Formula a resolução de problemas, com espírito crítico e 
capacidade criativa; 

 Revela autoexigência de rigor e espírito crítico; 

 Revela autonomia de procedimentos e de raciocínio, espírito de 
solidariedade, entreajuda e cooperação. 

 

 

 

 



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 = (40 x MT) + (30 x MIE) + (20 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 

CF = (40 x MT) + (40 x MIE) + (20 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 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: História da Cultura e das Artes - Ensino Profissional                                                                                                                                                Nível: 1º/ 2º/ 3ºano 

 
Domínios / Blocos 

/Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
COMPETÊNCIAS  

 

Conhecimento 

Tronco Comum 

 Tempo 

 Espaço 

 Biografia 

 Local 

 Acontecimento 

 Sínteses 

 Casos práticos 

 
Tronco Específico 

 Arquitetura 

 Escultura 

 Pintura 

 

(Módulo 1 ao 10) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

- Situa cronologicamente as principais etapas da evolução humana que 

encerram fenómenos culturais e artísticos específicos.  

- Reconhece o contexto espacial dos diversos fenómenos culturais e artísticos.  

- Identifica a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou 

grupos, relativamente a fenómenos históricos e artísticos circunscritos no tempo 

e no espaço.  

- Valoriza o local e o regional enquanto cruzamento de múltiplas interações 

(artísticas, culturais, políticas, económicas e sociais).  

- Reconhece características dos diferentes tempos médios, normalmente 

designados como conjunturas ou épocas históricas.  

- Analisa criticamente diferentes produções artísticas, tendo em conta os 

aspetos técnicos, formais e estéticos, e integrando-as nos seus contextos 

históricos (económicos, sociais, culturais, religiosos, militares e geográficos).  

- Reconhece diferentes produções artísticas na época histórica e cultural em 

que se inserem, ou seja, saber-ver, saber-ouvir, saber-interpretar e saber-

contextualizar.  

- Desenvolve a capacidade de reflexão, a sensibilidade estética e artística e o 

juízo crítico, estimulando a fruição de bens culturais e artísticos.  

- Relaciona as manifestações artísticas e culturais da história de Portugal com 

as manifestações artísticas e culturais da história europeia e mundial, 

distinguindo articulações dinâmicas e analogias/especificidades.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
 
Sistematizador / Organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
 
 

 

 

 

- Testes 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

 

1- Trabalhos em grupo 

realizados dentro e 

fora da sala de aula, 

com apresentação oral. 

2- Trabalhos 

individuais ou de grupo 

realizados dentro ou 

fora da sala de aula: 

fichas formativas; 

questões de aula; 

questionários. 

- Caderno Diário/ 

Portefólio  

 

 

 

INSTRUMENTOS 

EXCLUSIVAMENTE 

CONSIDERADOS 

PARA AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO 

DESENVOLVIDO NO 

ÂMBITO DO DOMÍNIO 

DE AUTONOMIA 

CURRICULAR DAC: 

-Portfólio 

 
 
 

40%(T) 
 
 
 
 
 
 

30% 
 

1=25%(Y)  
2=5% (X) 

Com projeto DAC 
 

ou 
 

 
40% 

 
1=30%(Y)  
2=10% (X) 

Sem projeto DAC 
 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
Projeto DAC 

(quando existir) 
 
 
 
 
 



 
Capacidades 
 

Metodologia específica da 

HCA 

Comunicação em HCA 

- Pesquisa e analisa, de forma autónoma e planificada, utilizando fontes de 

natureza diversa, informação relevante para assuntos em estudo, manifestando 

sentido crítico na seleção adequada de contributos.  

- Utiliza, em cada área artística, vocabulário específico.  

- Elabora e comunica, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de 

assuntos estudados, recorrendo a diversas formas de comunicação (textos, 

imagens, vídeos, entre outras).  

- Emite opiniões pessoais fundamentadas sobre produções artísticas das 

épocas em estudo, utilizando a linguagem das artes visuais. 

 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador / Organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Participativo /colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 

-Trabalhos de pesquisa 

-Debates 

-Apresentações 

-Relatórios das 

atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Princípios e valores/ 

Educação para a 

Cidadania  

(*) 

 
-Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença de opiniões e pela 

diversidade de pontos de vista. 

- Manifesta abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas.  

- Desenvolve a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, 

numa perspetiva humanista.  

- É assíduo e pontual. 

- É portador do material escolar. 

- Assume responsabilidades nas tarefas e perante atitudes e comportamentos 

manifestados. 

- Assume e cumpre compromissos. 

- Apresenta trabalhos com auto e heteroavaliação.  

- Está disponível para se autoaperfeiçoar. 

- Preserva os espaços, os materiais e os equipamentos individuais e coletivos. 

- Está atento às necessidades dos seus pares e da comunidade, podendo 

exercitar formas de participação. 

- Valoriza os saberes do outro, compreendendo as suas intenções e ajudando-o 

a expressar e argumentar as suas ideias. 

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

 
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador 
(Transversal às áreas) 

 

- Grelha(s) de 

Avaliação 

 
20%(V) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: História da Cultura e das Artes - Ensino Profissional                                                                                                                                                Nível: 1º/ 2º/ 3ºano 

 

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. 

AVALIAÇÃO 
A classificação (C) atribuída a cada Módulo corresponde ao cálculo da média ponderada, com arredondamento por defeito ou por excesso, utilizando todos os registos de avaliação 
realizados. 
 

C  =(40 x mT) + (25 x mY) + (5 x mX) + (10 x mDAC) + (20 x mV)            Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

OU 

C  =(40 x mT) + (30 x mY) + (10 x mX) + (20 x mV)            Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

100 

(m) - média  

São contabilizados todos os elementos de avaliação ao longo dos módulos; 

Os trabalhos realizados poderão ser avaliados de forma qualitativa e/ou quantitativa. 

A classificação final da disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.  

Caso não exista, num certo momento, elementos de avaliação, a percentagem que lhe é atribuída será redistribuída pelos restantes instrumentos de avaliação; 

 

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

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Merchandising - Ensino Profissional                                                                                                                                                                         Nível: 1º/ 2º/ 3ºano 

 
Domínios / Blocos 

/Módulos / … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
COMPETÊNCIAS  

 

Conhecimento 

MÓDULO 1 

Marketing Aplicado ao Ponto 

de Venda 

MÓDULO 2 

Identidade Corporativa 

MÓDULO 3 

Ambiente do Ponto de Venda 

MÓDULO 4 

Consumidor e Ponto de 

Venda 

MÓDULO 5 

Animação e Promoção no 

Ponto de Venda 

MÓDULO 6 

Linear e Facing 

MÓDULO 7 

Planeamento em 

Merchandising 

MÓDULO 8 

Análise do Ponto de Venda 

MÓDULO 9 

Plano de Merchandising 

 

- Compreende o comércio moderno. 

- Identifica o mercado em que uma empresa atua. 

- Reconhece o aparecimento de novos formatos de comércio. 

- Analisa os conceitos comerciais para compreender aspetos relevantes do 

tecido comercial. 

- Compreende o marketing, nomeadamente o conceito de marketing aplicado a 

um espaço de venda. 

- Compreende a atuação no espaço comercial à envolvente urbana.  

- Compreende o merchandising, as suas técnicas, bem como a importância para 

o desenvolvimento da atividade profissional como Vitrinista. 

- Valoriza as técnicas de merchandising na organização e animação do espaço 

de exposição.  

- Reconhece métodos e técnicas de merchandising, tendo em conta as 

estratégias comerciais do ponto de venda. 

- Identifica os equipamentos informáticos e as aplicações adequadas à sua 

atividade. 

-Desenvolve uma atitude científica e o tateamento experimental, importante 

para a construção do saber. 

-Desenvolve técnicas de trabalho no domínio da pesquisa, do tratamento e 

apresentação da informação.  

- Identifica técnicas de representação do espaço comercial como plantas, 

esquemas, quadros de dados e gráficos. 

- Compreende técnicas de orçamentação. 

 
 
 
 
 
 
 
Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
 
Sistematizador / Organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J) 
 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
 
 

 

 

TRABALHOS DE 
AULA:  
 
- Trabalhos de 
natureza prática e 
teórico-prática 
(desenhos, 
concretizações 
gráficas, 
objetos/maquetes ou 
textos produzidos); 
- Projetos curriculares 
disciplinares e 
interdisciplinares;  
- Apresentações orais;  
 
TRABALHO 
AUTÓNOMO:  
 
- Trabalhos de 
pesquisa 
- Portefólio 
- Trabalho resultante 
de visitas de estudo  
 
 

Projetos DAC 

INSTRUMENTOS 

EXCLUSIVAMENTE 

CONSIDERADOS 

PARA AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO 

DESENVOLVIDO NO 

ÂMBITO DO DOMÍNIO 

DE AUTONOMIA 

CURRICULAR DAC: 

 
 
 

50%(X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30% (Y) 
Sem projeto DAC 
 

Ou 20% 
Com projeto DAC 

 
 
 
 
 
 

10% 
Projeto DAC 

(quando existir) 
 
 
 
 
 
 
 



2de3 
 

 
Capacidades 
 

Metodologia específica de 

Merchandising 

Comunicação em 

Merchandising 

- Propõe projetos de trabalho, realizá-los e avaliá-los. 

- Pesquisa e analisa, de forma autónoma e planificada, utilizando as TIC, 

informação relevante para assuntos em estudo, manifestando sentido crítico na 

seleção adequada de contributos.  

- Transforma a informação recolhida em conhecimento;  

- Apresenta comunicações orais recorrendo a suportes diversificados de 

apresentação da informação (textos, imagens, vídeos, entre outras). 

- Utiliza corretamente a terminologia de merchandising. 

- Estrutura respostas com correção formal e de conteúdo. 

- Revela hábitos de trabalho individual e em equipa.  

- Revela espírito crítico e hábitos de tolerância e de cooperação. 

- Apresenta e fundamenta os seus pontos de vista respeitando as ideias dos 

outros. 

- Demonstra criatividade e abertura à inovação. 

 
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador / Organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Participativo /colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 

-Portfólio 

-Trabalhos de pesquisa 

-Debates 

-Apresentações 

-Relatórios das 

atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Princípios e valores/ 

Educação para a 

Cidadania  

(*) 

-Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença de opiniões e pela 

diversidade de pontos de vista. 

- Desenvolve a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, 

numa perspetiva humanista.  

- É assíduo e pontual. 

- É portador do material escolar. 

- Assume responsabilidades nas tarefas e perante atitudes e comportamentos 

manifestados. 

- Assume e cumpre compromissos. 

- Apresenta trabalhos com auto e heteroavaliação.  

- Está disponível para se autoaperfeiçoar. 

- Preserva os espaços, os materiais e os equipamentos individuais e coletivos. 

- Está atento às necessidades dos seus pares e da comunidade, podendo 

exercitar formas de participação. 

- Valoriza os saberes do outro, compreendendo as suas intenções e ajudando-o 

a expressar e argumentar as suas ideias. 

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

 
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 
 
Autoavaliador 
(Transversal às áreas) 

 

- Grelha(s) de 

Avaliação 

 
20%(V) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Merchandising - Ensino Profissional                                                                                                                                                                         Nível: 1º/ 2º/ 3ºano 

 

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. 

AVALIAÇÃO 
A classificação (C) atribuída a cada Módulo corresponde ao cálculo da média ponderada, com arredondamento por defeito ou por excesso, utilizando todos os registos de avaliação 
realizados. 
 

C  =(50 x mX) + (20 x mY) + (10 x mDAC) + (20 x mV)            Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

100 

OU 

C  =(50 x mX) + (30 x mY) + (20 x mV)            Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

100 

  (m) - média  

Os trabalhos realizados poderão ser avaliados de forma qualitativa e/ou quantitativa. 

A classificação final da disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.  

Caso não exista, num certo momento, elementos de avaliação, a percentagem que lhe é atribuída será redistribuída pelos restantes instrumentos de avaliação; 

 

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

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Vitrinismo e Exposição - Curso Profissional de Técnico de Vitrinismo                                                                                                                            Nível: 1º/2ºano 

 
Domínios / Blocos /Módulos 

/ … 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 

APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO  

 

 

 

INTERPRETAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO  

 

 

 

EXPERIMENTAÇÂO 

E CRIAÇÃO 

• usar os conceitos comerciais para compreender aspetos relevantes do 

tecido comercial; 

• analisar o produto do ponto de vista das suas características 

epotencialidades expositivas; 

• selecionar materiais, técnicas e acessórios de forma a realçar os produtos, 

transmitindo uma imagem atrativa do espaço comercial; 

• pesquisar e analisar informação, de forma autónoma e planificada, 

utilizando fontes de natureza diversa, manifestando sentido crítico na 

seleção adequada de contributospara assuntos em estudo; 

 

• aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua 

portuguesa; 

• utilizar corretamente a terminologia de vitrinismo e exposição; 

• apresentar comunicações recorrendo a suportes diversificados de 

apresentação da informação (oral, escrita, pictórica, digital, entre outras); 

 

• aplicar e explorar técnicas de exposição, materiais, ferramentas e 

tecnologias de informação para o exercício da atividade; 

• executar intervenções, segundo os conceitos da atividade comercial e das 

opções de marketing; 

• utilizar técnicas de vitrinismo criativas e inovadoras, convidando o cliente à 

compra; 

• propor projetos de trabalho, realizá-los e avaliá-los; 

• demonstrar perceção espacial, sentido estético e sentido comercial; 

• demonstrar criatividade, expressividadee capacidade para propor ideias 

novas e soluções; 

• aplicar as regras de Saúde e Segurança no Trabalho, no exercício da 

atividade 

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

 
 
TRABALHOS DE 
AULA:  
 
• Trabalhos de 
natureza prática e 
teórico-prática 
(concretizações 
gráficas, bi e 
tridimensionais); 
 
• Projetos curriculares 
disciplinares e 
interdisciplinares; 
 
• Trabalhos 
individuais ou em 
grupo realizados em 
sala de aula, com 
apresentação oral. 
 
 
TRABALHO 
AUTÓNOMO:  
 
• Portefólio 
• Trabalho resultante 
de visitas de estudo  
 
 

Grelhas de Atitudes 
(*) 
 

 

Projetos DAC 

 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10% (20% sem 
DAC) 

 
 
 
 

 
 
 

20% 
 

 
 

10% 
Projeto DAC 

(quando existir) 



 

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 = (60 x M trabalho aula) + (10 x M trabalho autónomo) + (20 x MV) + (10 x MDAC) Quando a disciplina estiver envolvida num projeto DACOu 
100 

 
CF = (60 x M trabalho aula) + (20 x M trabalho autónomo) + (20 x MV)   Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto (DAC) 

     100 

CF – Classificação Final 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito dum projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)  

Os trabalhos realizados poderão ser avaliados de forma qualitativa e/ou quantitativa. 

Caso não exista, num certo momento, um elemento de avaliação, a percentagem que lhe é atribuída será redistribuída pelos restantes instrumentos de avaliação 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: DESIGN E TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO - Curso Profissional de Técnico de Vitrinismo                                                                                    1.º /  2.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 

 
COMPETÊNCIAS 

Conhecimentos 
 
 
MÓDULO 1 – 
Design e Layout   
 
MÓDULO 2 – 
Teoria da Cor e da 
Forma 
 
MÓDULO 3 – 
Metodologia Projetual  
 
Módulo 4 – Identidade 
Corporativa  

Módulo 5 – 
Comunicação 
Corporativa 

 

 

 

 

 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

• Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte de estímulos visuais e 

não visuais, analisando e registando graficamente as situações que o/a envolvem;  

• Compreender conceitos associados às diferentes dimensões das artes e do design;  

• identificar diferentes áreas e domínios de design; 

• identificar diferentes tipos de tecnologias da informação; 

• conhecer a importância do design ao serviço do Vitrinismo (Design e a organização no 

espaço urbanística e comercial); 

• pesquisar e analisar informação, de forma autónoma e planificada; 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

• Reconhecer a importância dos elementos gráficos e estruturais da linguagem plástica 

(forma, cor, espaço e volume, movimento e tempo, plano, valor, textura, escala, ritmo, 

equilíbrio, estrutura, etc.) para a análise e produção de imagens e situações sugeridas e/ 

ou inventadas;  

• justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, aplicando competências linguísticas 

da comunicação em língua portuguesa; 

• utilizar corretamente a terminologia técnica da disciplina; 

 

EXPERIMENTAÇÂO E CRIAÇÃO 

• utilizar ferramentas de edição de imagem vetorial e bitmap; 

• saber realizar operações de manipulação e edição de imagem digital;  

•  saber integrar a imagem digital num produto multimédia;  

• selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalhos de 

comunicação que se pretendem efetuar, no âmbito 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;  

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

 
 
TRABALHOS 
DE AULA:  
 
• Trabalhos de 
natureza prática 
e teórico-prática 
(concretizações 
gráficas, bi e 
tridimensionais); 
• Projetos 
curriculares 
disciplinares e 
interdisciplinares; 
• Trabalhos 
individuais ou em 
grupo realizados 
em sala de aula, 
com 
apresentação 
oral. 
 
• Portefólio 
• Trabalho 
resultante de 
visitas de estudo  
 
 

 

 

Projetos DAC 
 
 
 
 
 Grelhas de 
Atitudes (*) 
 

 
 

 
70% 

nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
ou 

80% 
nas disciplinas 
sem avaliação 

das DAC 
(*) 
 

 
 
 
 

 
Instrumentos 

exclusivamente 
considerados 

Para avaliação 
do trabalho 

desenvolvido 
no âmbito do 
domínio de 
Autonomia 
Curricular 

(DAC): 10% 
nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 



• 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;   

• desenvolver trabalhos e projetos pessoais de forma autónoma e responsável. 

• aplicar as regras de Saúde e Segurança no Trabalho, no exercício da atividade 

 
 
 
 
 

 

 

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 

(*) As ponderações dos instrumentos específicos deverão estar de acordo com o grau de complexidade dos trabalhos. 

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 = (70 x M trabalho aula)  + (20 x MV) + (10 x MDAC) Quando a disciplina estiver envolvida num projeto DAC  Ou 
                                                   100 
CF = (80 x M trabalho aula) + (20 x MV)   Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto (DAC) 
  100 
 
CF – Classificação Final 
MV – Média da avaliação dos Valores 
MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito dum projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)  

Os trabalhos realizados poderão ser avaliados de forma qualitativa e/ou quantitativa. 
Caso não exista, num certo momento, um elemento de avaliação, a percentagem que lhe é atribuída será redistribuída pelos restantes instrumentos de avaliação 
 
 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Física           Nível:  PROFISSIONAIS – 1º ANO 
 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 

O aluno desenvolve as competências essenciais de 

nível introdução em 5 matérias, de diferentes áreas: 

 

 

 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS – I 

Módulo - 3 

Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol 

(Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

 

 

GINÁSTICA (Gin) – I 

Módulo - 1 

Ginástica de Solo e Aparelhos 

(Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETISMO /RAQUETES / PATINAGEM – I 

 

 

 

 

 

 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas de competências 

apresentadas 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

ou  

 

60% 

 (Caso haja DAC) 

 

 

 



2 

 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

Módulo –2 

(Nível Introdutório) 

 

ATLETISMO – Saltos, Corridas e Lançamentos  

 

 

 

 

 

 

 

RAQUETES–Badminton e Ténis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇA – I 

Módulo - 10 

Dança – Danças Sociais e Danças Tradicionais 

(Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletismo: 

 - 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. 

 

 

Raquetes: 

- Grau de oportunidade e correção nas ações 

técnico-táticas elementares, nos jogos de 

Raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade 

em participações individuais e a pares aplicando 

as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

 

 

- Grau de execução de expressividade nas 

coreografias de Dança. Grau de composição, 

realização e apreciação de coreografias 

individuais e ou em grupo. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

ATIVIDADE FÍSICA/ CONTEXTO E SAÚDE–I 

Módulo - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA 

Programa FITescola® 

Vaivém ou Milha, Abdominais, Flexões de Braços, 

Impulsão Horizontal, “Senta e Alcança” e 

Composição Corporal. 

 

 

 

- Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimentodas 

capacidades motoras.  

 

 

-Identificar e interpretar os valoresolímpicos e 

paralímpicos, compreendendo a sua importância  

para a construção de uma sociedademoderna e 

inclusiva. 

 

 

 

- 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 

doFITescola.  

 

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) 

 

 

Bateria testes do FitEscola” e 

aplicação das tabelas de 

referência 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ATITUDES 
 
 

 

- Nível de assiduidade; 

- Grau de pontualidade; 

- Frequênciade situação de ausência de 

equipamento; 

- Nível de cumprimento dos prazos definidos; 

 

Grelhas de Observação de 

Valores (atitudes, condutas e 

comportamentos) 

 
 
 
 
 

30% 
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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 

- Qualidade de comportamento face às diferentes 

situações criadas na aula; 

- Nível de empenho no trabalho: 

- Grau de esforço para superar as dificuldades e 

em evoluir; 

- Nível de cooperação com os colegas e com o 

grupo; 

- Qualidade de espírito desportivo; 

- Grau de cumprimento das regras de segurança 

definidas na aula; 

- Grau de colaboração na criação de um clima de 

aula que favoreça a aprendizagem e o 

relacionamento interpessoal. 

  
 DAC 
 

  A definir em Conselho de Turma 

  
10% 

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 

(*) 
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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 – Cursos Profissionais 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (60 x MACF) +  (30xMV) +(10 x MDAC)  Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

                                        100 

       OU 

 

CF = (70 x MACF) +  (30xMV)Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

 100 

Em que: 

CF – Classificação Final                                                      

MACF – Média Atividades Físicas  

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:  PROFISSIONAIS – 2º ANO 
 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 

O aluno desenvolve as competências essenciais de 

nível Introduçãoem 5 matérias, de diferentes áreas:. 

 

 

 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS – II 

Módulo - 4 

Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol 

(Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

 

GINÁSTICA (Gin) – II 

Módulo - 7 

Ginástica: de Solo e Aparelhos (Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETISMO /RAQUETES / PATINAGEM – II 

Módulo –8 

ATLETISMO – Saltos, Corridas e Lançamentos  

(Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

- 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.  

 

 

 

 

Atletismo: 

- Grau de execução dos saltos, corridas e 

lançamentos do atletismo, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamento da 

 

As áreas de competências 

apresentadas 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

ou 

 

60% 

 (Caso haja DAC) 
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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 

 

 

 

 

 

RAQUETES –Badminton e Ténis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANÇA – II 

Módulo - 11 

Dança – Danças Sociais e Danças Tradicionais 

(Nível Introdutório) 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA / CONTEXTO E SAÚDE 

– II 

Módulo - 9 

 

modalidade, não só como praticante, mas 

também como juiz. 

 

 

Raquetes: 

- Grau de oportunidade e correção nas ações 

técnico-táticas elementares, nos jogos de 

Raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade 

em participações individuais e a pares aplicando 

as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

 

 

 

 

- Grau de execução de expressividade nas 

coreografias de Dança. Grau de composição, 

realização e apreciação de coreografias 

individuais e ou em grupo. 

 

 

 

- Conhece o processo de controlo do 

esforço,identifica sinais de fadiga ou inadaptação, 

exercitação praticada evitando riscos para a 

saúde, tais como: 

- Dores, mal estar, dificuldades respiratórias, 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTIDÃO FÍSICA 

Programa FITescola® 

Vaivém ou Milha, Abdominais, Flexões de Braços, 

Impulsão Horizontal, “Senta e Alcança” e 

Composição Corporal. 

 

fadiga e recuperação difícil; 

- Compreende, a dimensão cultura da atividade 

física da atualidade e ao longo dos tempos. 

 

 

- 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 

doFITescola.  

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

Bateria testes do FitEscola” e 

aplicação das tabelas de 

referência 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATITUDES 
 
 

 

- Nível de assiduidade; 

 - Grau de pontualidade; 

- Frequência de situação de ausência de 

equipamento; 

- Nível de cumprimento dos prazos definidos; 

- Qualidade de comportamento face às diferentes 

situações criadas na aula; 

- Nível de empenho no trabalho: 

- Grau de esforço para superar as dificuldades e 

em evoluir; 

- Nível de cooperação com os colegas e com o 

grupo; 

- Qualidade de espírito desportivo; 

- Grau de cumprimento das regras de segurança 

 

Grelhas de Observação de 

Valores (atitudes, condutas e 

comportamentos) 

 
 
 
 
 
 
 

30% 



4 

 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

definidas na aula; 

- Grau de colaboração na criação de um clima de 

aula que favoreça a aprendizagem e o 

relacionamento interpessoal. 

  
 DAC 
 

   
A definir em Conselho de Turma 

  
10% 

 

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. 

Nota - Este documento não dispensa a consulta do Plano Plurianual de Educação Física – Ensino Profissional. 
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Fórmula de cálculo da classificação final:  

CF = (60 x MACF) +  (30xMV) + (10 x MDAC)     Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

                                        100 

       OU 

 

CF = (70 x MACF) +  (30xMV)Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

 100 

Em que: 

CF – Classificação Final                                                      

MACF – Média Atividades Físicas  

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17 / 09 / 2019 

 



                                          
 

                  ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS 
        

      EDUCAÇÃO FÍSICA 

            PLANO PLURIANUAL   
           

ENSINO PROFISSIONAL (1.º e 2.º ano) 
 

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 o Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais 
de Ensino Secundário, para cada ano/módulo, 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 o Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais de Ensino Secundário, 

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  

 
 

MÓDULOS / MATÉRIAS 
 
Estes cursos apresentam a seguinte composição modular:  

*Este módulo é lecionado desde o 1º ano, mas só é classificado no 3º ano 

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

determinações do Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais de Ensino Secundário e as 
condições espaciais e organizacionais da Escola (modelo de roulement) e, ainda, à avaliação inicial 

realizada em cada turma.  

 

REFERÊNCIA PARA O SUCESSO POR MÓDULO / NÍVEL 

Considera-se como referência para o sucesso a concretização do nível Introdução ao longo do percurso 
avaliativo do aluno.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
REFERÊNCIA PARA O SUCESSO POR MATÉRIA 

Módulos 
1º 

Ano 
2º 

Ano 
Matérias 

JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS  X X Basquetebol, Futebol, Andebol e Voleibol 

GINÁSTICA  X X Ginástica de Solo, de Aparelhos e Acrobática 

DANÇA X X Danças Sociais, Danças Tradicionais Portuguesas  

ATIVIDADES FÍSICAS /CONTEXTOS E SAÚDE X X As constantes no PNEF 

ATLETISMO/RAQUETAS E PATINAGEM X X Atletismo e Raquetas  

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA - - Orientação, Escalada, Canoagem, Golfe, etc  

APTIDÃO FÍSICA * X X Aptidão Aeróbia e Muscular  



Escola Secundária Ferreira Dias                                                                          Plano Plurianual de EF 

 

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

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

 
*DZSAF – DENTRO DA ZONA SAUDÁVEL DE APTIDÃO FÍSICA 

 

APTIDÃO FÍSICA  

A classificação a atribuir no módulo da área do desenvolvimento das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas resulta da avaliação anual da APTIDÃO FÍSICA, tendo por base o 
desempenho do aluno em 5 dos testes constantes na Bateria de testes FITescola, para a sua idade e 

género: 

 

Este módulo é classificado no 3.º ano, sendo, no entanto, avaliado ao longo dos 3 anos do curso. Para a 

avaliação do módulo serão tidos em conta 15 registos, 5 por ano (um para cada teste), considerando os 
seguintes pressupostos: 

Classificação Pressupostos 

≤ 9 7 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

10 8 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

11 9 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

12 10 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

13 11 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

14 - 15 12 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

16 - 17 13 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

18 - 19 14 dos valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

20 Os 15 valores obtidos estão Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física 

 

ENSINO PROFISSIONAL – nível secundário – 1.º e 2.º ano 
Nível 

Exigido 
Class. 0 a 7 val. 8 e 9 val. 10 a 13 val. 14 a 17 val. 18 a 20 val. 

 
Introdutório 

  
 N

ív
íe

l 
d
a
 

m
a

t.
/ 

Q
u
a
lid

a
d
e
 

E
x
e
c
u
ç
ã
o
 

NI NI I I I 

MI e I S a MB S B MB  

Módulos /Nível  a desenvolver nos Cursos Profissionais  

1.º 

M
ó
d
u

lo
s
/ 
  

  
  
  

 
  
  
  
  
 N

ív
e

l 
d

e
 c

o
n

c
re

ti
z
a

ç
ã

o
 

JDC I (3) 
Nível 

Introdutório 
numa matéria 

GIN I (1) 
Solo:  Nível 
Introdutório 

 
1º Aparelho: 

Nível 
Introdutório 

 

ATL/RAQ/ 
PAT I (2) 

Nível 
Introdutório 
1ª matéria 

 

DAN I (10) 
Uma dança  

Nível 
Introdutório 

 

 
Act. Fis. / 

Cont.  Saúde 
I (5) 

2.º 

JDC II (4) 
Nível 

Introdutório 
noutra matéria 

GIN II (7) 
Solo:  Nível  
Introdutório 

 
 

2º Aparelho:  
Nível 

Introdutório 
 

ATL/RAQ/ 
PAT II (8) 

Nível 
Introdutório 

noutra matéria  

 

DAN II (11) 
Nível 

Introdutório 
noutra dança  

 
Act. Fis. / 

Cont.  Saúde 
II (9) 

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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CONHECIMENTOS - MÓDULOS DE ATIVIDADES FÍSICAS/CONTEXTOS E SAÚDE  

A classificação a atribuir em cada módulo das Atividades Físicas / Contextos e Saúde resulta da realização 

de um trabalho (ponderação de 40% da classificação), com apresentação obrigatória à turma 
(ponderação de 60% da classificação), subordinado a temáticas especificados do programa, relativas ao 

desenvolvimento da condição física e aos contextos onde se realizam as atividades físicas e desportivas. 

As normas de elaboração e de apresentação do trabalho encontram-se definidas em documento próprio, 
o qual será divulgado aos alunos. 

 

ATITUDES 

O aluno é avaliado de acordo com os seguintes indicadores gerais e perfil do aluno, considerando cada 

um dos módulos que integram o currículo: 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 
PERFIL DO ALUNO  

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, apresentando iniciativas e propostas para o desenvolvimento das atividades. 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

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

diferentes domínios, módulos e matérias que integram o processo de avaliação e classificação da 

disciplina.   
 

CLASSIFICAÇÃO 

Todos os módulos são apenas classificados no final do último período letivo. No 1.º e 2.º períodos é 

somente atribuída uma avaliação, com caráter formativo, numa escala qualitativa. A falta, não justificada, 
a um momento de avaliação sumativa determina a atribuição da classificação de zero nesse momento.  

A classificação final de cada módulo é atribuída de acordo com a seguinte ponderação. 

 

- Nível de assiduidade; 

- Grau de pontualidade; 

- Frequência de situação de ausência de equipamento; 

- Nível de cumprimento dos prazos definidos. 



Escola Secundária Ferreira Dias                                                                          Plano Plurianual de EF 

 

Classificação na disciplina de Educação Física 

Avaliação por Módulo  

 

Atitudes 
 

Atividade Física 
Aptidão Física  

ou   
Conhecimentos  

 
70% ou 60% com DAC * 

 
 

30% 

 

                                                 *DAC – Domínio da Autonomia Curricular (10%) 
 

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. 

 



Critérios de Avaliação   
  
 Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Curso Profissional Técnico de Turismo - TIAT; TCAT; OTET 
 

Domínios de Avaliação 
(Ponderação) Competências 

Modos e Instrumentos 
de avaliação 

Fórmulas de Cálculo Observações 
Instrumentos  Valoração 

 

Saberes/ 

Competências Nucleares 

 

80% 

 

 

 

-Prestar informações de carácter 

turístico; 

-Organizar e acompanhar programas de 

animação; 

-Organizar eventos, conferências e 

programas especiais para grupos; 

-Proceder ao atendimento e 

acompanhamento de clientes; 

-Conhecer diversos softwares 

informáticos (Galileo), (Virtual F&B) 

(Virtual Hotel); 

-Efectuar as reservas, emitir bilhetes e 

vouchers e outra documentação 

relevante para as viagens ou serviços a 

prestar; 

-Realizar as tarefas de acolhimento dos 

participantes, de acordo com os 

procedimentos organizacionais 

definidos; 

-Conceber produtos básicos e serviços 

de animação turística , diferenciados de 

acordo com o perfil dos clientes, 

promovendo a sua comercialização; 

Testes (T) 

 

 

 

 

 

 

Trabalho individual de 

investigação;  

Trabalho individual, 

de pares ou em grupo 

(fichas de trabalho, 

relatórios, trabalhos de 

casa,etc);  

(TG) 

 

 

 

 

 

40 % 

(do domínio) 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 

(do domínio) 

 

 

 

 

 

 

CI= 0,80x (0,4T+0,6TG) + 0,20PV 

 

 

 

Onde: 

- CI = Classificação Interna 

- T = Testes 

- TG = Trabalhos de Grupo/individual 

- PV – Princípios e Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

são 

contabilizados, 

sempre, todos os 

elementos de 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 



-Acompanhar, gerir e liderar grupos nas 

atividades; 

-Prestar informação sobre o património 

histórico, cultural, etnográfico e 

gastronómico da região e do país; 

-Realizar o atendimento e a recepção do 

cliente (procedimento de check-in e 

check out). 

 

Princípios e valores/ 

Competências Transversais e 

Educação para a Cidadania 

 

20% 

 

- Contribuir para a educação para a 

cidadania . O reconhecimento de 

valores como: assiduidade, 

pontualidade; participação, empenho, 

responsabilidade, espírito crítico, 

autonomia e postura profissional. 

 

Grelha(s) de Avaliação de 

Princípios e Valores (PV) 

 

  

       100 % 

(do domínio) 

 

 

 

 



 
 

Curso Profissional Técnico de Turismo -  Critérios de Avaliação - OTET  
 

Domínios 
/ Tema 

 
 

Conhecimentos/capacidades/atitudes que reportam aos 
módulos 

Descritores 
do 

Perfil dos 
Alunos 

Atividades/Instrumentos de 
Avaliação 

Fator de ponderação 

Os 

elencados 

nos módulos 

Conhecimentos: 

- Conhecer técnicas e dinâmicas de funcionamento e gestão das 

empresas turísticas. 

 

Capacidades: 

-Construir o perfil do técnico de turismo de acordo com o referencial de 

formação para esta saída profissional. 

- Assegurar as condições adequadas para compreender diferentes 

atividades e conceitos de turismo. 

- Interpretar conteúdos. 

-Observar, analisar e debater  sobre diferentes contextos e realidades 

profissionais. 

- Desenvolver ideias e projetos criativos no contexto do turismo e 

hospitalidade. 

- Dialogar e trabalhar adequadamente quer em contextos formais quer 

informais. 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

 

 

Nos momentos de funcionamento 

multidisciplinar: 

-Observação do desempenho nas 

atividades, recorrendo a grelhas de 

registo definidas pelo conselho de 

turma 

 

Nos momentos de funcionamento 

disciplinar: 

 

-Testes escritos 

-Trabalhos/Projetos individuais ou em 

grupo 

-Trabalho em sala de aula 

 

 

CI= 0,80x (0,4T+0,6TG) + 0,20PV 

 

 

Onde: 

- CI = Classificação Interna 

- T = Testes 

- TG = Trabalhos de 

Grupo/individual 

- PV = Princípios e Valores 

 

 

Ao longo do ano são 

contabilizados, sempre, todos os 

elementos de avaliação. 

 

Os descritores do PA: 
 
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 
 



 
 

Curso Profissional Técnico de Turismo -  Critérios de Avaliação - TCAT  
 

Domínios 
/ Tema 

 
 

Conhecimentos/capacidades/atitudes que reportam aos 
módulos 

Descritores 
do 

Perfil dos 
Alunos 

Atividades/Instrumentos de 
Avaliação 

Fator de ponderação 

Os 

elencados 

nos módulos 

Conhecimentos: 

- Conhecer teorias, normas e técnicas de comunicação e acolhimento 

exigidas pela profissão do Turismo. 

 

Capacidades: 

-Construir o perfil do técnico de turismo de acordo com o referencial de 

formação para esta saída profissional. 

- Assegurar as condições adequadas. 

para compreender diferentes atividades e conceitos de turismo. 

- Interpretar conteúdos. 

-Observar, analisar e debater  sobre diferentes contextos e realidades 

profissionais. 

- Desenvolver ideias e projetos criativos no contexto do turismo e 

hospitalidade. 

- Dialogar e trabalhar adequadamente quer em contextos formais quer 

informais. 

- Reconhecer os pontos fracos e fortes 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

 

 

Nos momentos de funcionamento 

multidisciplinar: 

-Observação do desempenho nas 

atividades, recorrendo a grelhas de 

registo definidas pelo conselho de 

turma 

 

Nos momentos de funcionamento 

disciplinar: 

 

-Testes escritos 

-Trabalhos/Projetos individuais ou em 

grupo 

-Trabalho em sala de aula 

 

 

CI= 0,80x (0,4T+0,6TG) + 0,20PV 

 

 

Onde: 

- CI = Classificação Interna 

- T = Testes 

- TG = Trabalhos de 

Grupo/individual 

- PV = Princípios e Valores 

 

 

Ao longo do ano são 

contabilizados, sempre, todos os 

elementos de avaliação. 

Os descritores do PA: 
 
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 



 
 

Curso Profissional Técnico de Turismo -  Critérios de Avaliação - TIAT  
 

Domínios 
/ Tema 

 
 

Conhecimentos/capacidades/atitudes que reportam aos 
módulos 

Descritores 
do 

Perfil dos 
Alunos 

Atividades/Instrumentos de 
Avaliação 

Fator de ponderação 

Os 

elencados 

nos módulos 

Conhecimentos: 

- Conhecer teorias e técnicas no âmbito do Turismo. 

 

Capacidades: 

-Construir o perfil do técnico de turismo de acordo com o referencial de 

formação para esta saída profissional. 

- Assegurar as condições adequadas para compreender diferentes 

atividades e conceitos de turismo. 

- Interpretar conteúdos. 

-Observar, analisar e debater  sobre diferentes contextos e realidades 

profissionais. 

- Desenvolver ideias e projetos criativos no contexto do turismo e 

hospitalidade. 

- Dialogar e trabalhar adequadamente quer em contextos formais quer 

informais. 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

 

 

Nos momentos de funcionamento 

multidisciplinar: 

-Observação do desempenho nas 

atividades, recorrendo a grelhas de 

registo definidas pelo conselho de 

turma 

 

Nos momentos de funcionamento 

disciplinar: 

 

-Testes escritos 

-Trabalhos/Projetos individuais ou em 

grupo 

-Trabalho em sala de aula 

 

 

CI= 0,80x (0,4T+0,6TG) + 0,20PV 

 

 

Onde: 

- CI = Classificação Interna 

- T = Testes 

- TG = Trabalhos de 

Grupo/individual 

- PV = Princípios e Valores 

 

 

Ao longo do ano são 

contabilizados, sempre, todos os 

elementos de avaliação. 

Os descritores do PA: 
 
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 


