
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                  Nível:  10º Ano 

 
Domínios 

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  
 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  

Interpretar textos orais dos géneros reportagem e 
documentário, evidenciando perspetiva crítica e criativa.  
 
Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação 
relevante quanto ao tema e à estrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 

 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos géneros seguintes: relato de viagem, exposição 
sobre um tema, apreciação crítica 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 do 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

45% 
 
 
 
 
 

30% 
 

ou  
 

20% (com 
PDAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Educação 
Literária 

 
Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, produzidos entre os séculos XII e 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 presentes 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)  
 
Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, 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, exposições sobre um tema e apreciações críticas, respeitando as marcas de 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/ sabedor/ culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J)  
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 Responsável/ autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, J) 

 
Gramática 

 
Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português no mundo. 

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, 
incluindo complemento do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo orações subordinadas 
substantivas relativas). 
 
Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo 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). 
 

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                  Nível:  10º Ano 

 
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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação direta 
 
Registo de 
autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 
Valores 

 
Responsabilidade e integridade 

Excelência e exigência 

Curiosidade, reflexão e inovação 

Cidadania e participação  

Liberdade 

 

 

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

Revelar autonomia/iniciativa para superar as dificuldades. 

Refletir sobre a aprendizagem através da sua autoavaliação. 

Utilizar suportes tecnológicos e outros recursos didáticos 
 

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

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

 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

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

Responsabilidade e 
integridade 

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

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

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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

 

 



 

 

Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.20) + (Média Instrumentos específicos x 0.20) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.20) + (Média Instrumentos específicos x 0.30) + (Valores x 0.5) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                   Nível:  11º Ano 

 
Domínios  

 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas)  
 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão  
 
Interpretar textos orais dos géneros exposição sobre um tema, 
discurso político e debate, evidenciando perspetiva crítica e 
criativa. 
 
Avaliar os argumentos de intervenções orais (exposições orais, 
discursos políticos e debates).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 

Fazer exposições orais para apresentação de temas, de 
opiniões e de apreciações críticas (de debate, de filme, de 
peça de teatro, de livro, de exposição ou outra 
manifestação cultural). 
 
Preparar adequadamente as apresentações orais através 
de uma planificação cuidada. 
 
Utilizar recursos verbais e não-verbais adequados à 
eficácia das apresentações orais a realizar. 
 
Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os discursos orais 
produzidos por si próprio, através da discussão de 
diversos pontos de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 

 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros seguintes: discurso político, 
apreciação crítica e artigo de opinião. 
 
Realizar leitura crítica e autónoma.  

Analisar a organização interna e externa do texto.  

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

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

Interpretar o texto, com especificação do sentido global e da intencionalidade comunicativa. 

Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento da informação. 

Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

45% 
 
 
 
 
 

30% 
 

ou  
 

20% (com 
PDAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Educação 
Literária 

 
 
Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, produzidas entre os séculos XVII e XIX.  

Contextualizar textos literários portugueses dos séculos XVII ao XIX de vários géneros em função de grandes marcos 
históricos e culturais. 
 
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos. 

Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designadamente: adjetivação, gradação, 
metonímia, sinestesia. 
 
Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e marcos históricos e culturais. 

Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pela 
leitura de textos e autores diferentes.  
 
Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os elementos constitutivos do texto poético, do 
texto dramático e do texto narrativo. 
 
Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 

 
Conhecedor/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) 
 
 Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, 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 textos de opinião, apreciações críticas e exposições sobre um tema. 

Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação relevante. 

Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos planificados. 

Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação da 
versão final. 
 
Respeitar princípios do trabalho intelectual como referenciação bibliográfica de acordo com normas específicas. 

 

 

 

 
 
 
 

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

 
Gramática 

Sistematizar o conhecimento dos diferentes constituintes da frase (grupo verbal, grupo nominal, grupo adjetival, grupo 
preposicional, grupo adverbial) e das funções sintáticas internas à frase. 
 
Explicitar o conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre constituintes e entre frases. 

Reconhecer os valores semânticos de palavras considerando o respetivo étimo. 

Analisar processos de coesão e de progressão do texto como a anáfora. 

Utilizar intencionalmente os processos de coesão textual (gramatical e lexical). 

Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso (incluindo discurso indireto livre). 

Conhecer a referência deítica (deíticos e respetivos referentes). 

 

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                                   Nível:  11º Ano 

 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registos de 
observação direta 
 
Registo de 
autoavaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

         5% 

 

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

 

 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

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

Responsabilidade e 
integridade 

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

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

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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



 

Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.20) + (Média Instrumentos específicos x 0.20) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes x 0.45) + (Média Oral x 0.20) + (Média Instrumentos específicos x 0.30) + (Valores x 0.5) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS - CONTINUAÇÃO 

 

  
Nível: 10º ANO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - CONTINUAÇÃO 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 E
 I

N
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
Compreensão Oral - Identifica as ideias principais e seleciona informação relevante não-verbal e verbal em 
textos variados sobre experiências e vivências, com vocabulário muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 
Compreensão Escrita – Segue indicações, normas e instruções escritas de forma clara e direta, identifica as 
ideias principais de um texto, seleciona informação pertinente em textos predominantemente dialogais, 
descritivos e narrativos, sobre experiências e vivências, com ideias articuladas, marcadores explícitos e 
vocabulário frequente. 
 
Interação Oral - Interage em conversas estruturadas de forma pertinente, respeitando as convenções 
sociolinguísticas e o discurso do interlocutor, pronunciando de forma clara, com ritmo e entoação apropriados e 
usando vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados. 
  
Interação Escrita - Preenche formulários e escreve correspondência (120-160 palavras), exprimindo-se com 
clareza, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário frequente, frases com 
estruturas gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes e coesos (conetores, 
marcadores e tempos verbais adequados. 
 
Produção Oral - Exprime-se, com alguma fluência, em apresentações e monólogos preparados, usando 
vocabulário frequente, estruturas frásicas diversas e recursos gramaticais adequados na construção de uma 
sequência linear de informações.   
 
Produção Escrita – Redige textos em suportes diversos (120-160 palavras) respeitando as convenções 
textuais e sociolinguísticas e utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas gramaticais simples e 
recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conetores, marcadores e tempos verbais 
adequados, entre outros) 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 interna de textos orais, audiovisuais, 
iconográficos ou escritos para apresentar em suportes diversos. 
 
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)  
 

 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Testes e Minitestes 
 
 

 
45% 
 
 
 

 
- 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  

 

  
Nível: 10º ANO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - CONTINUAÇÃO 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

  

 
 

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

 
 

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

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

 

Respeitador 

(E, F, H) 

 

Participativo / colaborador 

(D, E, F) 

 

Crítico / analítico 

(D) 
 
 

 
Registos de 

observação direta 

5% 
 



 

 

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

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

10º ANO B1.1 

11º ANO B1.2 

 
- 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 (95%) + Competência Estratégica (5 %) 

 

 

 

 Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.45) + (Média Oral x 0.30) + (Média Trabalhos Escritos x 0.10) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

 

 Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.45) + (Média Oral x 0.30) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Valores x 0.5) 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

  
Nível: 10º ANO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - CONTINUAÇÃO 



 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS - CONTINUAÇÃO 

 

  
Nível: 11º ANO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - CONTINUAÇÃO 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 E
 I

N
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
Compreensão Oral - Identifica as ideias principais, seleciona informação relevante não-verbal e verbal em 
textos variados sobre assuntos pessoais, culturais e científicos, sempre que as ideias sejam estruturadas com 
marcadores explícitos, predominem vocabulário frequente e expressões idiomáticas muito correntes e a 
articulação seja clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita – Segue indicações, normas e instruções, identifica as ideias ou as principais 
conclusões e aspetos socioculturais, selecionando e associando informação pertinente em textos descritivos, 
narrativos, explicativos e argumentativos, sobre assuntos pessoais e culturais, com ideias estruturadas com 
marcadores explícitos e predominância de vocabulário frequente e expressões idiomáticas correntes. 
 
Interação Oral - Interage com fluência em conversas sobre assuntos pessoais e culturais, pronunciando 
claramente, com ritmo e entoação apropriados, respeitando as convenções sociolinguísticas e o discurso do 
interlocutor e usando estruturas frásicas diversas, recursos lexicais e gramaticais adequados. 
  
Interação Escrita - Escreve correspondência (160-180 palavras) sobre assuntos pessoais e culturais, 
exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário 
frequente, frases com estruturas gramaticais simples e recursos adequados na construção de textos coerentes 
e coesos (conetores, marcadores e tempos verbais, entre outros). 
 
Produção Oral - Exprime-se sobre assuntos pessoais e culturais com alguma fluência e de forma pertinente em 
monólogos e apresentações preparados previamente, mobilizando recursos lexicais e gramaticais adequados 
para construir uma sequência linear de informações e pronunciando de forma clara, com ritmo e entoação 
apropriados. 
 
Produção Escrita – Escreve textos (160-180 palavras) sobre assuntos pessoais e culturais em suportes 
diversos, respeitando as convenções textuais e usando vocabulário frequente e expressões idiomáticas 
correntes, assim como estruturas gramaticais e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos. 
 
Mediação oral /escrita – Sintetiza as ideias principais de textos claros e bem estruturados de natureza 
diversificada para transmitir a informação em vários suportes. Traduz textos curtos e simples de francês para 
português. 
 
Interculturalidade 
Caracteriza e explica diferenças culturais, relativizando generalizações e estereótipos, assumindo o papel de 
mediador intercultural para prevenir mal-entendidos previsíveis em situações de comunicação. 
 

 
 
 
 
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)  
 

 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Testes e Minitestes 
 
 

 
45% 
 
 
 

 
- 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  

 

  
Nível: 11º ANO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - CONTINUAÇÃO 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

  

 
 

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

 
 

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

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

 

Respeitador 

(E, F, H) 

 

Participativo / colaborador 

(D, E, F) 

 

Crítico / analítico 

(D) 
 
 

 
Registos de 

observação direta 

5% 
 



 

 

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

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

10º ANO B1.1 

11º ANO B1.2 

 
 

- 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 (95%) + Competência Estratégica (5 %) 

 

 

 

 Com realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.45) + (Média Oral x 0.30) + (Média Trabalhos Escritos x 0.10) + (Média atividades DAC x 0.10) + (Valores x 0.5) 

 

 Sem realização de Projeto DAC - Classificação Final =  

(Média Testes e Minitestes x 0.45) + (Média Oral x 0.30) + (Média Trabalhos Escritos x 0.20) + (Valores x 0.5) 

 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 

 

 

 
Critérios de Avaliação Específicos 

  

 
Disciplina: FRANCÊS  

 

  
Nível: 11º ANO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - CONTINUAÇÃO 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  10º 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 – Um Mundo de Muitas Línguas: 
Cyber friends, Internet, música, 
intercâmbios, programas 
comunitários. 

 

2 – O Mundo Tecnológico: A 
inovação tecnológica e as 
mudanças sociais. 
 
 
3 – Os Media e a comunicação 
global: A Internet e a 
comunicação global, a 
comunicação e a ética. 
 
 
4 – Os Jovens na Era Global: Os 
jovens de hoje e do futuro.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
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 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Apresentação oral / 
Interação oral 
 
 
 

 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

ou  
 

15% + 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 

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

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

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15% 
 

ou  
 

10% + 5% (DAC) 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 
Informado 
(A, B, G, I , J) 
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Transversais a qualquer um 
dos instrumentos de avaliação 

 
 
 
 
 

 
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: 

 
 
 
 
Autoavaliador  
(transversal às áreas) 
 
 

   
• Registos de observação 
direta  (*) 
 
 
 
 
 
 

 
5%  



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  10º Ano 
 

   → 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 
relacionando conhecimentos: 
  → Relaciona o que ouve, lê e produz com o seu 
conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 
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 

 
 
 
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  (*) 



acordo com a avaliação obtida; 
  → Realiza atividades simples de auto e 
heteroavaliação: diários de aprendizagem e grelhas de  
progressão. 
 

• Valorização da responsabilidade: 

  → É pontual e assíduo; 
   → É portador do material necessário ao 

funcionamento das aulas; 
   → Cumpre as regras estabelecidas. 

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. 

OBSERVAÇÕES 

● Os professores de cada nível acordam sobre o número mínimo e tipo de testes e trabalhos a realizar por período, devendo, no entanto, aplicar no mínimo 

1 instrumento de avaliação de cada tipo. 

● No caso de um período ser mais curto poderá ser alterado o número de instrumentos de avaliação bem como a sua estrutura. 

(1) Só haverá testes parciais de compreensão oral se houver condições logísticas. Caso contrário os 10% reverterão a favor da produção oral. 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  10º Ano 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

     • CF = (40 x MTG) + (10 x MTL) + (15 x MAO) + (10 x MTG/V) + (10 x MPE) + (5 x MV) + (10 x DAC)                 Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do DAC  

                                                                   100 

OU 

 

     • CF = (40 x MTG) + (10 x MTL) + (20 x MAO) + (10 x MTG/V) + (15 x MPE) + (5 x MV)                   Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do DAC   

                                                                                   100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MTG – Média dos Testes Globais 

MTL – Média dos Mini Testes de “Listening” 

MAO – Média das Apresentações Orais 

MTG/V – Média dos Mini Testes de Gramática/Vocabulário 

MPE – Média da Produção Escrita 

MV – Média da Competência Estratégica e dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do Domínio de Autonomia Curricular  

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17__/_09_/_2019___ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  11.º 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 – O Mundo à Nossa Volta: 
Ameaças ao ambiente; Questões 
demográficas; Questões de 
bioética; Intervenção cívica e 
solidária. 

 

2 – O Jovem e o Consumo: 
Hábitos de consumo; Publicidade 
e marketing; Defesa do 
consumidor; Ética da produção e 
comercialização de bens. 
 
 
3 – O Mundo do Trabalho: O 
mundo do trabalho em mudança; 
O jovem perante as mudanças. 
 
 
4 – Um Mundo de Muitas 
Culturas: A diversidade de 
culturas de expressão inglesa; A 
sociedade multicultural, 
movimentos e organizações de 
ação social e voluntariado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
 
• Compreensão oral: 
  → Compreende vários tipos de discurso; 
  → Segue linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas; 
 → Interpreta atitudes, emoções, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a) e informação explícita e 
implícita em diversos tipos de texto; 
  → Identifica marcas do texto oral que introduzem 
mudança de estratégia 
discursiva, de assunto e de argumentação. 
 
• Interação oral: 
  → Interage com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista;  
 → Interage, pedindo clarificação, reformulação e/ou 
repetição; 
  → Usa formas alternativas de expressão e 
compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado 
para o tornar mais compreensível; 
   
• Produção oral: 
   → Exprime-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas;    
   → Produz 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

 
 
 
 
 
 
• Teste de compreensão oral 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Apresentação oral / 
Interação oral 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

ou  
 

15% + 5% (DAC) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
• Compreensão escrita: 
  → Lê, compreende e identifica diversos tipos 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 
argumentação; 
  → Interpreta informação explícita e implícita, em 
diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções 
do(a) autor(a). 
 
• Interação escrita: 
 → Compreende mensagens, cartas pessoais e 
formulários e elabora respostas adequadas; 
  → Responde a um questionário, email, chat e carta, de 
modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando a 
sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas.   
 
• Produção escrita: 
  → Planifica e produz, de forma articulada, enunciados 
para descrever, narrar e expor informações e pontos de 
vista; 
  → Elabora textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 
 
• Uso da língua: 
  → Mobiliza, com suficiente correção, os conteúdos 
linguísticos constantes do programa. 

 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

 
 
 
 
• Teste de compreensão 
escrita e/ou gramática e/ou 
vocabulário  
 
 
 
 
 
 
• Teste global 
 
 
 
 
 
 
 
• Produção escrita em sala de 
aula (individual, em pares ou 
em grupo) 
 
 
 
 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

 
 

 
 

15% 
 

ou  
 

10% + 5% (DAC) 
 

 

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

 
 
 
 
Conhecedor / Sabedor / Culto / 
Informado 
(A, B, G, I , J) 
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Transversais a qualquer um 
dos instrumentos de avaliação 

 
 
 
 
 

 

 COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA/VALORES E ATITUDES 
• Comunicação em contexto: 
  → Utiliza a língua inglesa no registo apropriado à 
situação, recorrendo a vocabulário e expressões 
idiomáticas, bem como estruturas frásicas diversas, 
revelando à-vontade na comunicação em situações 
reais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
• Registos de observação 
direta  (*) 

 
 
 

 
 
 

5%  



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  11.º Ano 
 

• Trabalho e colaboração em pares e pequenos grupos: 
   → Participa em atividades de par e grupo, revelando 
inteligência emocional em situações conhecidas e 
novas; 
   → 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 a uma escala local, nacional e 
internacional para produção e comunicação online; 
  → Demonstra autonomia na pesquisa, compreensão e 
partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 
suportes tecnológicos; 
  → Contribui para projetos de grupo interdisciplinares. 
 
• Pensamento crítico: 
  → Relaciona informação abstrata e concreta, 
sintetizando-a de modo lógico e coerente; 
  → Revela  atitude crítica perante a informação e o seu 
próprio desempenho, de acordo com a avaliação 
realizada. 
 
• Desenvolvimento da criatividade em contexto 
relacionando conhecimentos: 
  → Relaciona o que ouve, lê e produz com o seu 
conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 
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 de auto e heteroavaliação, tais 
como portefólios, diários e grelhas de progressão de 

 
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  (*) 



aprendizagem. 
 

• Valorização da responsabilidade: 

  → É pontual e assíduo; 

   → É portador do material necessário ao 

funcionamento das aulas; 
   → Cumpre as regras estabelecidas. 

 

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. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

● Os professores de cada nível acordam sobre o número mínimo e tipo de testes e trabalhos a realizar por período, devendo, no entanto, aplicar no mínimo 1 instrumento de avaliação 

de cada tipo. 

● No caso de um período ser mais curto poderá ser alterado o número de instrumentos de avaliação bem como a sua estrutura. 

(1) Só haverá testes parciais de compreensão oral se houver condições logísticas. Caso contrário os 10% reverterão a favor da produção oral. 

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  INGLÊS                                                                                                                                                                                              Nível:  11.º Ano 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

 

             • CF = (40 x MTG) + (10 x MTL) + (15 x MAO) + (10 x MTG/V) + (10 x MPE) + (5 x MV) + (10 x DAC)                 Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do DAC  

                                                                   100 

OU 

 

• CF = (40 x MTG) + (10 x MTL) + (20 x MAO) + (10 x MTG/V) + (15 x MPE) + (5 x MV)                   Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do DAC   

                                                                                   100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MTG – Média dos Testes Globais 

MTL – Média dos Mini Testes de “Listening” 

MAO – Média das Apresentações Orais 

MTG/V – Média dos Mini Testes de Gramática/Vocabulário 

MPE – Média da Produção Escrita 

MV – Média da Competência Estratégica e dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do Domínio de Autonomia Curricular  

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17__/09__/_2019__ 



 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                             Nível:  10.º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 

… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

M. 0: Estudar/Aprender História 

 

 M. 1: Raízes Mediterrânicas da 

Civilização Europeia – cidade, 

cidadania e Império na 

antiguidade clássica  

  

- O modelo ateniense 
- O modelo romano 

 

-O espaço civilizacional greco-latino. à 

beira da mudança. 

 

M. 2: Dinamismo Civilizacional 

da Europa Ocidental nos 

Séculos XIII a XIV – Espaços, 

Poderes E Vivências 

 
-A identidade civilizacional da Europa 

Ocidental. 

 
-O espaço português-a consolidaçao 

de um reino cristão ibérico. 
 

 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos que impliquem: 

− Selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos;  

− Recolher e selecionar dados de fontes históricas para a 

análise de assuntos e temáticas em estudo;  

− Organizar, de forma sistematizada e autónoma, a 

informação recolhida em fontes históricas;   

− Analisar factos, teorias e situações, selecionando 

elementos ou dados históricos relevantes para o assunto 

em estudo;   

-Saber situar cronológica e espacialmente acontecimentos 

  e processos relevantes, relacionando-os com os contextos  

  em que ocorreram;  

- Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informa-  

ção, implícita e explícita, assim como os respetivos limites 

para o conhecimento do passado; 

− Estudar de forma autónoma e sistematizada;   

− Utilizar a capacidade de memorização, associando-a à 

compreensão;   

− Saber problematizar os conhecimentos adquiridos, de 

forma escrita e oral;  

− Estabelecer relações intra e interdisciplinares;   

− Valorizar o património histórico e natural, local, regional e 

europeu, este último numa perspetiva de construção da 

cidadania europeia. 

 

Indagador/Investigador 

Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado 

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

 

Testes e Minitestes 

 

 

 

Instrumentos específicos: 

 Relatórios de atividades; 

 Questões de aula; 

 Participação oral; 

 Apresentações orais; 

 Guiões Temáticos e 

Sínteses temáticas;  

 Fichas de Trabalho   

individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo/individuais. 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

 

50% 

 

 

 

35% 

(ou 45%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

(quando existir)  

 

 

 

5% 
 



-Valores, vivências e quotidiano 
 

M.3: A Abertura Europeia ao 

Mundo – Mutações nos 

Conhecimentos, Sensibilidades 

e Valores nos Séculos XV e XVI 

 

-O alargamento do conhecimento do   
  mundo 

 

 

-A reinvenção das formas Artísticas 

 

     

 

-A renovação espiritual e religiosa 

 

 

Aplicar a criatividade em: 

− Formular hipóteses sustentadas em evidências, face a um 

acontecimento ou processo histórico; 

− Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em 

situações históricas específicas, simples e complexas ou 

para fundamentar opiniões;  

− Relacionar acontecimentos e processos relevantes, 

situando-os no espaço e no tempo;  

− Propor alternativas de interpretação a um acontecimento,  

evento ou processo, problematizando-as;  

− Estabelecer relações entre o passado e o presente 

interpretando de forma crítica e fundamentada o mundo 

atual; 

− Promover a multiperspetiva em História, num quadro de 

desenvolvimento pessoal e autónomo; 

− Usar meios diversos para expressar as aprendizagens, 

sabendo justificar a escolha desses meios;  

− Criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

Criativo 

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

 

 

 

 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em:  

− Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma 

sistemática e autónoma;  

− Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 

operatórios da História; 

− Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 

metodológicos da História;   

− Organizar debates que requeiram sustentação de 

afirmações, elaboração de opiniões ou análises de factos 

ou dados históricos;   

 

Crítico/Analítico 

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



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                             Nível:  10.º Ano 
 

− Discutir conceitos, factos e processos históricos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar histórico; 

− Analisar diversos tipos de fontes históricas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-os. 
 

Induzir/requerer: 

− Aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;   

− Saber interagir com os outros no respeito pela diferença e 

pela diversidade;  

− Confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, 

respeitando as diferenças de opinião; 

− Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, 

sexual; 

−  Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, pro - 

movendo a diversidade, as interações entre diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis. 

 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

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

 

 

Sintetizar e organizar 

− Planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

− Registar seletivamente informação recolhida em fontes 

históricas de diversos tipos;   

− Construir sínteses com base em dados recolhidos em 

fontes históricas analisadas; 

− Elaborar relatórios, obedecendo a critérios e objetivos 

específicos;  

− Elaborar planos específicos e gerais, assim como 

 

Sistematizador/ organizador 

 (A, B, C, D, F) 

 

 

 

 

 



esquemas simples e complexos, estabelecendo 

cruzamento de informação;    

− Sistematizar, seguindo tipologias específicas 

acontecimentos e/ou processos históricos. 

 

Colocar questões-chave cuja resposta abranja 

acontecimentos ou processos históricos.  

Questionador 

(A, B, C, D, E, 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 ambien- 
te 
 

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: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                             Nível:  10.º Ano 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                           Nível: 11º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 
… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

M.1: A Europa nos Séculos XVII 

e XVIII – Sociedade, Poder e 

Dinâmicas Coloniais 

 

 

− a Europa dos Estados Absolutos e a 

Europa dos parlamentos 

 

− triunfo dos estados e dinâmicas 

económicas nos séculos XVII e XVIII 
 

- construção da modernidade europeia 

 

 

M.2: O Liberalismo – Ideologia e 

Revolução, Modelos e Práticas 

nos Séculos XVIII e XIX  
 

- A implantação do liberalismo em 
   Portugal 

 

- O legado do liberalismo na primeira 
   metade do século XIX 

 

− Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, relativos 

aos conteúdos que impliquem: 

− Selecionar fontes históricas fidedignas e de diversos tipos;  

− Recolher e selecionar dados de fontes históricas para a  análise 

de assuntos e temáticas em estudo;  

− Organizar, de forma sistematizada e autónoma, a informação 

recolhida em fontes históricas;   

− Analisar factos, teorias e situações, selecionando elementos ou 

dados históricos relevantes para o assunto em estudo;   

− Saber situar cronológica e espacialmente acontecimentos 

e processos relevantes, relacionando-os com os contextos em 

que ocorreram;  

− Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação, 

implícita e explícita, assim como o respetivos limites para o 

conhecimento do passado; 

− Estudar de forma autónoma e sistematizada;   

− Utilizar a capacidade de memorização, associando-a à 

compreensão;   

− Saber problematizar os conhecimentos adquiridos, de forma 

escrita e oral;  

− Estabelecer relações intra e interdisciplinares;   

− Valorizar o património histórico e natural, local, regional e 

europeu, este último numa perspetiva de construção da 

cidadania europeia.   

 

Indagador/Investigador 

Conhecedor / Sabedor / 

Culto / Informado 

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

 

 

Testes e Minitestes 

 

 

Instrumentos específicos: 

 Relatórios de atividades; 

 Questões de aula; 

 Apresentações orais; 

 Guiões Temáticos e 

Sínteses temáticas;  

 Fichas de Trabalho   

individuais/grupo; 

 Trabalhos de pesquisa de 

grupo/individuais. 

 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

 

50% 

 

 

 

 

35% 

(ou 45%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

(quando existir) 

 

 

 

 

5% 

 



 

M.3: A Civilização Industrial -

Economia e Sociedade; Nacio - 

nalismos e Choques  Imperialis - 

tas 

 

- As transformações económicas na 

   Europa e no Mundo 
 

- A sociedade industrial e urbana 

 

 - Portugal, uma sociedade capitalista   

   periférica 

 

 - Os caminhos da cultura 

Aplicar a criatividade em: 

− Mobilizar o conhecimento adquirido aplicando-o em situações 

históricas específicas, simples e complexas ou para fundamentar 

opiniões;  

− Relacionar acontecimentos e processos relevantes, situando-os 

no espaço e no tempo;  

− Estabelecer relações entre o passado e o presente 

− interpretando de forma crítica e fundamentada o mundo atual; 

− Propor alternativas de interpretação a um acontecimento, 

evento ou processo, problematizando-as;  

− Promover a multiperspetiva em História, num quadro de 

desenvolvimento pessoal e autónomo; 

− Usar meios diversos para expressar as aprendizagens, sabendo 

justificar a escolha desses meios;   

− Criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

Criativo 

(A, B, C, D, F, I 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em: 

− Mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo de forma 

sistemática e autónoma;  

− Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 

operatórios da História; 

− Organizar o discurso oral ou escrito recorrendo a conceitos 

metodológicos da História; 

− Organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, 

elaboração de opiniões ou análises de factos ou dados 

históricos;   

− Discutir conceitos, factos e processos históricos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento 

disciplinar histórico; 

 

Crítico/Analítico 

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

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                           Nível: 11º Ano 
 

− Analisar diversos tipos de fontes históricas com diferentes 

pontos de vista, problematizando-o. 

Induzir/requerer 

− Aceitar e/ou argumentar diversos pontos de vista;   

− Saber interagir com os outros no respeito pela diferença e pela 

diversidade;  

− Confrontar ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando 

as diferenças de opinião; 

− Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade, as interações entre diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das 

leis; 

− Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e 

valorizando a diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual. 

 

Respeitador da diferença/ 

do outro 

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

Sintetizar e organizar 

− Planificar, sintetizar, rever e monitorizar;  

− Registar seletivamente informação recolhida em fontes 

históricas de diversos tipos;   

− Construir sínteses com base em dados recolhidos em fontes 

históricas analisadas; 

− Elaborar relatórios, obedecendo a critérios e objetivos 

específicos;  

− Elaborar planos específicos e gerais, assim como esquemas 

simples e complexos, estabelecendo cruzamento de 

informação;    

− Sistematizar, seguindo tipologias específicas acontecimentos 

e/ou processos históricos. 

 

Sistematizador/ 

organizador 

 (A, B, C, D, F) 

 



 

− Colocar questões-chave cuja resposta abranja acontecimentos 

ou processos históricos.   

Questionador 

(A, B, C, D, E, 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. 

 

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: HISTÓRIA A                                                                                                                                                                                           Nível: 11º Ano 
 
 

 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

História A- 12º ano  2019/2020 

 

 

Critérios de Avaliação 
 

 

Departamento Ciências Sociais e Humanas  Disciplina de História A  12.º ano 

 

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

Domínios de Avaliação 

(Ponderação) 

Aprendizagens 

Estruturantes 

 

Modos e Instrumentos 

de avaliação 

 

Fórmulas de 

Cálculo 

 

 

Observações 

Instrumentos 
 

Valoração 

 

 

 

Saberes 

Nucleares 

 

• Secundário – 90% 

 

 

De acordo com o 

currículo da 

Disciplina/Módulo 

 

 

 

•Testes (T) 

 

•Trabalhos realizados 

dentro da sala de aula. 

Participação Oral (X) 

 

•Trabalhos realizados fora 

da sala de aula. 

Individuais/grupo (Y) 

 

 

 

75% 

 

 

10% 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

C =  

0,75  mT + 

0,10  mX + 

0,05  mY + 

0,10  mV 

m média 

 

 

 

São contabilizados 

todos os elementos de 

avaliação ao longo do 

ano. 

 

Os trabalhos realizados 

poderão ser avaliados 

de forma qualitativa 

e/ou quantitativa. 

Princípios e valores/ 

Educação para a Cidadania 

 

•Secundário – 10% 

 

 

 

Grelha de Avaliação de 

Princípios e Valores (V) 

 

 

 

 

10% 
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Perfil de Aprendizagens Específicas Avaliação  

Domínios/Temas 
Descritores de Desempenho 

(Aprendizagens Essenciais) 

Áreas de 

Competência 

(perfil dos 

alunos) 

Atividades/ 

Instrumentos 

de Avaliação 

Fator de 

ponderação Observações 

 

I. ABORDAGEM 

INTRODUTÓRIA À 

FILOSOFIA E AO 

FILOSOFAR 

 

 

Racionalidade 

argumentativa da 

Filosofia e a dimensão 

discursiva do trabalho 

filosófico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

II. A AÇÃO HUMANA E 

OS VALORES  

 

A ação humana — 

análise e 

compreensão do agir 

 

A dimensão 

éticopolítica - análise 

e compreensão da 

experiência 

convivencial [Ética] 

 

 

(Competências específicas da Filosofia: conceptualização, 

problematização e argumentação) 

 

 

Ao nível da problematização: 

Identificar,  formular problemas,  relacionar, com clareza 

e rigor, problemas e justificar a sua pertinência. 
 

Ao nível da conceptualização: 

Identificar; clarificar, definir, relacionar, com clareza e 

rigor.  
Mobilizar os conceitos filosóficos na compreensão e 

formulação de problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 
 

Ao nível da argumentação: 

Identificar, formular, teorias, teses e argumentos 

filosóficos. 
Aplicar instrumentos operatórios da lógica formal e 

informal , ao avaliar criticamente os  pontos fortes e 

fracos dos argumentos. 
Confrontar teses e argumentos. 
Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de 

teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos 

apresentados a estudo. 
Determinar as implicações filosóficas e determinar as 

implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica.  
Assumir posições pessoais com clareza e rigor  

mobilizando conhecimentos filosóficos e  avaliando 

teses, argumentos e contra-argumentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J). 

 

Indagador/ 

Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 

Criativo  

(A, C, D, J) 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, 

H) 

 

 

Sistematizador/ 

organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes  

 

 

 

 

 

 

Trabalho sistemático 

(Fichas; Trabalhos de 

investigação; 

Portefólios/Dossiers 

temáticos; Exposições 

orais, etc.). 
Os pesos relativos 

destes elementos 

serão definidos de 

acordo com o 

trabalho planificado 

com cada turma. 
 

 

 

 

 

Intrumentos 

exclusivamente 

considerados para 

avaliação do 

trabalho 

desenvolvido no 

âmbito do Domínio 

de Autonomia 

Curricular (DAC). 

 

 

 50% 
 

 

 

 

 

 

 

35% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fica salvaguardada a 

possibilidade do docente gerir 

uma margem de 5% da média 

final apurada para cada 

aluno, atendendo à 

progressão do discente ou a 

outros fatores de manifesta 

relevância. 
2. O número e a tipologia dos 

instrumentos de avaliação da 

componente relacionada com 

o Trabalho Sistemático 

poderão variar de turma para 

turma, tendo em conta a 

diversificação curricular 

aplicada por cada professor 

em articulação com o Grupo 

Disciplinar e os Conselhos de 

Turma.  
3. Nas turmas em que isso vier a 

ser considerado necessário 

pelo professor, os alunos 

poderão ter um plano de 

trabalho autónomo que 

poderá, se isso for considerado 

pertinente para a 

consolidação das 

aprendizagens, ser adaptado 

em função das necessidades 

dos alunos. Este plano será 

avaliado no âmbito do 

Trabalho Sistemático. 
4. A monitorização do trabalho 

desenvolvido poderá ser feita, 
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Ética, direito e - 

disponibilidade para o 

autoaperfeiçoamento; 

política — liberdade e 

justiça social; 

igualdade e 

diferenças; justiça e 

equidade [Filosofia 

Política] 

 

Temas / problemas do 

mundo 

contemporâneo 

______________________ 

O desenvolvimento destas competências visa que o 

aluno possa ser: 

 

Questionador 
Terá que ser capaz de: 

Fornular questões de modo claro e preciso. 

Usar conceitos abstratos para avaliar informação. 

Validar teses e argumentos através de critérios sólidos. 

Avaliar pressupostos e implicações do seu pensamento e 

o dos outros. 

Comunicar de forma eficaz. 

Procurar soluções para os problemas das sociedades 

contenporâneas. 

 

Cuidador de si e dos outros 
Terá que ser capaz de, gradualmente: 

Ter um pensamento e uma ação eticamente e 

politicamente orientados mobilizadores do 

conhecimento filosófico para compreender, formular e 

refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e 

tecno-científicos que se colocam nas sociedades 

contemporâneas e o seu impacto nas gerações futuras. 

Discutir criticamente as teorias que se apresentam para 

a resolução desses problemas. 

Assumir posições autónomas, devidamente 

fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania 

ativa. 

 

Respeitador da diferença 
Terá que ser capaz de: 

Ter um pensamento e ação inclusivos. 

Acolher acolher a diferença individual e cultural num 

mundo globalizado, a partir das razões axiológicas pelas 

quais as pessoas pensam e agem de formas diferentes. 

Ser criativo, propondo soluções alternativas para os 

problemas filosóficos que lhe são colocados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador  

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

autónomo 

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

 

Cuidador de si e 

do outro  

B, E, F, G) 

 

(Sempre que possível 

o trabalho a 

desenvolver no DAC 

revestirá a forma de 

um ensaio filosófico. 

Este poderá assumir a 

forma de um relatório  

ou de uma reflexão 

crítica, quando isso se 

afigurar como útil). 

 

           Ou 

 

Ensaio filosófico 
 

Caso a disciplina não 

se envolva em DAC, 

o Ensaio Filosófico 

terá um carácter 

obrigatório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
 

 

 

 

se o professor assim o entender, 

pela análise do caderno diário 

que os alunos têm o dever de 

manter atualizado e de 

facultar ao professor sempre 

que solicitado. 
 



                                              Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra 
                                     Critérios de avaliação de: Filosofia – 10º ano                                                                                                      Ano letivo: 2019/2020 

 
 

 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

 

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

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

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

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x T) + (35 x TS) + (10 x DAC)+(5 x V)         Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x T) + (35 x TS) +(10 x EF)+ (5 x V)           Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Legenda: T – Média dos Testes; ST – Trabalho Sistemático; DAC – Atividades  de Articulacão Curricular; V – Valores. 
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Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 
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Perfil de Aprendizagens Específicas Avaliação  

Domínios/Temas 
Descritores de Desempenho 

(Aprendizagens Essenciais) 

Áreas de 

Competência 

(perfil dos 

alunos) 

Atividades/ 

Instrumentos 

de Avaliação 

Fator de 

ponderação Observações 

 

IV. O conhecimento e 

a racionalidade 

científica e 
tecnológica 
 

 

IV-1. Descrição e 
interpretação da 
atividade 
cognoscitiva 
[Filosofia do 
Conhecimento]. 
 

IV.2. O estatuto do 

conhecimento 

científico 

[Filosofia da 

Ciência] 

 

 

V. A dimensão 

estética — 
análise e 

compreensão da  
experiência estética 
[Filosofia da Arte] 
 

VI - A dimensão 

religiosa — 
análise e 

compreensão da 
experiência religiosa 
[Filosofia da Religião] 
 

 

(Competências específicas da Filosofia: conceptualização, 

problematização e argumentação) 

 

 

Ao nível da problematização: 

Identificar,  formular problemas,  relacionar, com clareza 

e rigor, problemas e justificar a sua pertinência. 
 

Ao nível da conceptualização: 

Identificar; clarificar, definir, relacionar, com clareza e 

rigor.  
Mobilizar os conceitos filosóficos na compreensão e 

formulação de problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 
 

Ao nível da argumentação: 

Identificar, formular, teorias, teses e argumentos 

filosóficos. 
Aplicar instrumentos operatórios da lógica formal e 

informal , ao avaliar criticamente os  pontos fortes e 

fracos dos argumentos. 
Confrontar teses e argumentos. 
Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de 

teses e argumentos, todas as teorias dos filósofos 

apresentados a estudo. 
Determinar as implicações filosóficas e determinar as 

implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica.  
Assumir posições pessoais com clareza e rigor  

mobilizando conhecimentos filosóficos e  avaliando 

teses, argumentos e contra-argumentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J). 

 

Indagador/ 

Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 

Criativo  

(A, C, D, J) 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, 

H) 

 

 

Sistematizador/ 

organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes  

 

 

 

 

 

 

Trabalho sistemático 

(Fichas; Trabalhos de 

investigação; 

Portefólios/Dossiers 

temáticos; Exposições 

orais, etc.). 
Os pesos relativos 

destes elementos 

serão definidos de 

acordo com o 

trabalho planificado 

com cada turma. 
 

 

 

 

 

Intrumentos 

exclusivamente 

considerados para 

avaliação do 

trabalho 

desenvolvido no 

âmbito do Domínio 

de Autonomia 

Curricular (DAC). 

 

 

 50% 
 

 

 

 

 

 

 

35% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fica salvaguardada a 

possibilidade do docente gerir 

uma margem de 5% da média 

final apurada para cada 

aluno, atendendo à 

progressão do discente ou a 

outros fatores de manifesta 

relevância. 
2. O número e a tipologia dos 

instrumentos de avaliação da 

componente relacionada com 

o Trabalho Sistemático 

poderão variar de turma para 

turma, tendo em conta a 

diversificação curricular 

aplicada por cada professor 

em articulação com o Grupo 

Disciplinar e os Conselhos de 

Turma.  
3. Nas turmas em que isso vier a 

ser considerado necessário 

pelo professor, os alunos 

poderão ter um plano de 

trabalho autónomo que 

poderá, se isso for considerado 

pertinente para a 

consolidação das 

aprendizagens, ser adaptado 

em função das necessidades 

dos alunos. Este plano será 

avaliado no âmbito do 

Trabalho Sistemático. 
4. A monitorização do trabalho 

desenvolvido poderá ser feita, 
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VII – Temas/ problemas 

da cultura científico-

tecnológica, de arte e 

de religião. 
 

O desenvolvimento destas competências visa que o 

aluno possa ser: 

 

Questionador 
Terá que ser capaz de: 

Fornular questões de modo claro e preciso. 

Usar conceitos abstratos para avaliar informação. 

Validar teses e argumentos através de critérios sólidos. 

Avaliar pressupostos e implicações do seu pensamento e 

o dos outros. 

Comunicar de forma eficaz. 

Procurar soluções para os problemas das sociedades 

contenporâneas. 

 

Cuidador de si e dos outros 
Terá que ser capaz de, gradualmente: 

Ter um pensamento e uma ação eticamente e 

politicamente orientados mobilizadores do 

conhecimento filosófico para compreender, formular e 

refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e 

tecno-científicos que se colocam nas sociedades 

contemporâneas e o seu impacto nas gerações futuras. 

Discutir criticamente as teorias que se apresentam para 

a resolução desses problemas. 

Assumir posições autónomas, devidamente 

fundamentadas e capazes de sustentar uma cidadania 

ativa. 

 

Respeitador da diferença 
Terá que ser capaz de: 

Ter um pensamento e ação inclusivos. 

Acolher acolher a diferença individual e cultural num 

mundo globalizado, a partir das razões axiológicas pelas 

quais as pessoas pensam e agem de formas diferentes. 

Ser criativo, propondo soluções alternativas para os 

problemas filosóficos que lhe são colocados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador  

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

Participativo/ 

colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

autónomo 

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

 

Cuidador de si e 

do outro  

B, E, F, G) 

 

(Sempre que possível 

o trabalho a 

desenvolver no DAC 

revestirá a forma de 

um ensaio filosófico. 

Este poderá assumir a 

forma de um relatório  

ou de uma reflexão 

crítica, quando isso se 

afigurar como útil). 

 

           Ou 

 

Ensaio filosófico 
 

Caso a disciplina não 

se envolva em DAC, 

o Ensaio Filosófico 

terá um carácter 

obrigatório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
 

 

 

 

se o professor assim o entender, 

pela análise do caderno diário 

que os alunos têm o dever de 

manter atualizado e de 

facultar ao professor sempre 

que solicitado. 
 



                                              Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra 
                                     Critérios de avaliação de: Filosofia – 11º ano                                                                                                      Ano letivo: 2019/2020 

 
 

 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

 

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

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

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

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x T) + (35 x TS) + (10 x DAC)+(5 x V)         Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

Ou 

CF = (50 x T) + (35 x TS) +(10 x EF)+ (5 x V)           Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

 

Legenda: T – Média dos Testes; ST – Trabalho Sistemático; DAC – Atividades  de Articulacão Curricular; V – Valores. 
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Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA  A                                                                                                                                                                                               Nível:  10.º e 11.º  Anos 
 
Domínios / Blocos /Módulos / 

… 
(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
CONHECIMENTOS 
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) 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
35%  

quando existe 
avaliação das DAC 

 
ou 

 
 

45% 
quando não existe 
avaliação das DAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 

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

 

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

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

Ou 

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

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação 
Específicos  

Disciplina:  GEOGRAFIA  A                                                                                                                                                                                               Nível:  10.º e 11.º  Anos 
 

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  

 



 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA - SINTRA 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS DE ECONOMIA A                                                                                                            
10º ANO 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ANO LETIVO 2019/2020 
 

   

 

 

 

Domínios  

(Organizador das A.E.)  

Descritores de desempenho específicos  

(Aprendizagens específicas)    

  

Áreas de compe-
tências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de ava-
liação  

Ponderação  Observações  

 A Atividade económica e a 

Ciência económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competências específicas da Economia A:  

Concetualização; Análise e Problematização  

  

Ao nível da concetualização:  

  

 Compreender a dimensão da realidade so-

cial;  

 

 Compreender aspetos relevantes da orga-

nização económica;  

 

   

Conhecedor/  

Sabedor/  

 Culto /informado  

 (A,B,C,I)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Testes sumativos  

Minitestes  

Sumativos  

  

  

  

TRABALHOS SISTEMÁ-
TICOS  

  

Fichas  

Trabalho de investigação  

Exercícios do manual  

Portfólio/Dossier  

  

  

  

50%  

  

  

  

  

  

45% sem DAC  

  

  

35% com DAC  

  

  

1.Na disciplina de Economia A, 

serão marcados um ou dois testes 

sumativos no primeiro, segundo e 

terceiro períodos.  

2. O dossier temático/portefólio, 

poderá adquirir caráter interdisci-

plinar se para tal contribuírem 

outras perspetivas disciplinares.  

3.Fica salvaguardada a possibili-

dade do docente gerir uma mar-

gem de 5% da média final apura-

da para cada aluno, atendendo à 

progressão do aluno ou outros 

fatores de manifesta relevância.  

  

4.O número e tipologia dos ins-
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10º ANO 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ANO LETIVO 2019/2020 
 

   

 

 

 

 

 

Necessidades e Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender melhor as sociedades con-

temporâneas (em especial a portuguesa);  

 

 Ao nível da análise:  

 

 Interpretar a realidade económica portu-

guesa comparando-a com a da União Eu-

ropeia;  

 

 Desenvolver diferentes perspetivas da aná-

lise da realidade económica;  

 

 

 

 

 

  

  

  

Criativo  

 (A,B,C,D,G,I)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Crítico/analítico  

  (A,B,C,D,E,G)  

  

  

  

  

  

Temático  

Exposições orais  

Organização do caderno 
diário  

   

  

  

ATITUDES E VALORES  

  

Assiduidade  

Pontualidade  

Organização do material  

Empenho, interesse  

Participação com oportuni-
dade  

  

  

Participação  ativa no 
trabalho de equipa  

Autonomia  

Espirito crítico Criatividade  

Organização e método de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5%  

trumentos de avaliação da com-

ponente relacionada com o Traba-

lhos Sistemático poderão variar de 

turma para turma, tendo em conta 

a diversificação curricular aplicada 

por cada professor em articulação 

com o grupo disciplinar e o conse-

lho de turma.  

  

5.Nas turmas em que isso vier a 

ser considerado necessário pelo 

professor, os alunos poderão ter 

um plano de trabalho autónomo 

que poderá, se isso for considera-

do pertinente para a consolidação 

das aprendizagens, ser adaptado 

em função das necessidades dos 

alunos. Este plano será avaliado 

no âmbito do Trabalho Sistemáti-

co.  

  

6.A monitorização do trabalho 

desenvolvido poderá ser feito, se 

o professor assim o entender, pela 

análise do caderno diário que os 
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OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ANO LETIVO 2019/2020 
 

   

 

A Produção de Bens e Servi-

ços 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preços e Mercados 

 

 

 

 

 Recolher informação de diferentes meios de 

investigação: livros, jornais, e/ou meios digi-

tais (internet)   

 

 

 

 

 Interpretar dados estatísticos apresentados 

em diferentes suportes  

 

 Selecionar informação, elaborando sínteses 

do conteúdo da documentação analisada.  

 

 

 

 

 

Indagador/  

Investigador  

(C,D,F,H,I)  

  

  

  

  

  

Respeitador da dife-
rença/ do outro  

(A,B,E,F,H)   

  

Questionador  

(A,F,G,I)   

  

  

Comunicador  

(A, B,D,E,H)   

Autoavaliador  

(transversal às várias 
áreas)   

trabalho  

Respeito pelos outros  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

alunos têm o dever de manter 

atualizado e de facultar ao profes-

sor sempre que solicitado.  

  

7. Os professores, quando isso for 

considerado pertinente, poderão 

implementar instrumentos diferen-

ciados de fomento das aprendiza-

gens. Essas medidas, por razões 

de caráter pedagógico, didático e 

de equidade, deverão ser aprova-

dos pelo grupo disciplinar.  
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Moeda e Inflação 

 

 

 

 

 

 

Rendimentos e distribuição 

dos rendimentos. 

 

Utilização dos Rendimentos. 

 Ao nível da problematização:  

 

 Relacionar os problemas da sociedade por-

tuguesa com os da sociedade contemporâ-

nea numa perspetiva de cidadania e do seu 

contributo para a mudança e desenvolvi-

mento.  

 

 Desenvolver espirito crítico e de abertura a 

diferentes perspetivas de análise da reali-

dade social.  

 

 

  

  

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

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

D Pensamento crítico e pen-
samento criativo 

E Relacionamento interpes-
soal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e ambien-
te 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

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

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

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

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

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

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

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 
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MT – Média dos Testes e Mini testes 

MTS- Média dos Trabalhos Sistemáticos 

MV – Média da avaliação dos Valores 
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Domínios  

(Organizador das A.E.)  

Descritores de desempenho específicos  

(Aprendizagens específicas)    

  

Áreas de compe-
tências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de ava-
liação  

Ponderação  Observações  

 Os agentes económicos e o 

circuito económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competências específicas da Economia A:  

Concetualização; Análise e Problematização  

  

Ao nível da concetualização:  

  

 Compreender a dimensão da realidade so-

cial;  

 

 Compreender aspetos relevantes da orga-

nização económica;  

 

   

Conhecedor/  

Sabedor/  

 Culto /informado  

 (A,B,C,I)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Testes sumativos  

Minitestes  

Sumativos  

  

  

  

TRABALHOS SISTEMÁ-
TICOS  

  

Fichas  

Trabalho de investigação  

Exercícios do manual  

Portfólio/Dossier  

  

  

  

50%  

  

  

  

  

  

45% sem DAC  

  

  

35% com DAC  

  

  

1.Na disciplina de Economia A, 

serão marcados um ou dois testes 

sumativos no primeiro, segundo e 

terceiro períodos.  

2. O dossier temático/portefólio, 

poderá adquirir caráter interdisci-

plinar se para tal contribuírem 

outras perspetivas disciplinares.  

3.Fica salvaguardada a possibili-

dade do docente gerir uma mar-

gem de 5% da média final apura-

da para cada aluno, atendendo à 

progressão do aluno ou outros 

fatores de manifesta relevância.  

  

4.O número e tipologia dos ins-
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A Contabilidade Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

As relações económicas com 

o Resto do Mundo  

 

 

 Compreender melhor as sociedades con-

temporâneas (em especial a portuguesa);  

 

 Ao nível da análise:  

 

 Interpretar a realidade económica portu-

guesa comparando-a com a da União Eu-

ropeia;  

 

 Desenvolver diferentes perspetivas da aná-

lise da realidade económica;  

 

 

 

 

 

  

  

  

Criativo  

 (A,B,C,D,G,I)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Crítico/analítico  

  (A,B,C,D,E,G)  

  

  

  

  

  

Temático  

Exposições orais  

Organização do caderno 
diário  

   

  

  

ATITUDES E VALORES  

  

Assiduidade  

Pontualidade  

Organização do material  

Empenho, interesse  

Participação com oportuni-
dade  

  

  

Participação  ativa no 
trabalho de equipa  

Autonomia  

Espirito crítico Criatividade  

Organização e método de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5%  

trumentos de avaliação da com-

ponente relacionada com o Traba-

lhos Sistemático poderão variar de 

turma para turma, tendo em conta 

a diversificação curricular aplicada 

por cada professor em articulação 

com o grupo disciplinar e o conse-

lho de turma.  

  

5.Nas turmas em que isso vier a 

ser considerado necessário pelo 

professor, os alunos poderão ter 

um plano de trabalho autónomo 

que poderá, se isso for considera-

do pertinente para a consolidação 

das aprendizagens, ser adaptado 

em função das necessidades dos 

alunos. Este plano será avaliado 

no âmbito do Trabalho Sistemáti-

co.  

  

6.A monitorização do trabalho 

desenvolvido poderá ser feito, se 

o professor assim o entender, pela 

análise do caderno diário que os 
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A intervenção do Estado na 

economia  

 

 

 

 

 

Moeda e Inflação 

 

 Recolher informação de diferentes meios de 

investigação: livros, jornais, e/ou meios digi-

tais (internet)   

 

 

 

 

 Interpretar dados estatísticos apresentados 

em diferentes suportes  

 

 Selecionar informação, elaborando sínteses 

do conteúdo da documentação analisada.  

 

 

 

 

 

Indagador/  

Investigador  

(C,D,F,H,I)  

  

  

  

  

  

Respeitador da dife-
rença/ do outro  

(A,B,E,F,H)   

  

Questionador  

(A,F,G,I)   

  

  

Comunicador  

(A, B,D,E,H)   

  

Autoavaliador  

(transversal às varias 

trabalho  

Respeito pelos outros  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

alunos têm o dever de manter 

atualizado e de facultar ao profes-

sor sempre que solicitado.  

  

7. Os professores, quando isso for 

considerado pertinente, poderão 

implementar instrumentos diferen-

ciados de fomento das aprendiza-

gens. Essas medidas, por razões 

de caráter pedagógico, didático e 

de equidade, deverão ser aprova-

dos pelo grupo disciplinar.  

  



 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA - SINTRA 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS DE ECONOMIA A                                                                                                            
11º ANO 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ANO LETIVO 2019/2020 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

A economia portuguesa no 

contexto da União Europeia  

 

. 

 Ao nível da problematização:  

 

 Relacionar os problemas da sociedade por-

tuguesa com os da sociedade contemporâ-

nea numa perspetiva de cidadania e do seu 

contributo para a mudança e desenvolvi-

mento.  

 

 Desenvolver espirito crítico e de abertura a 

diferentes perspetivas de análise da reali-

dade social.  

 

 

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)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
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A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 
Problemas 

D Pensamento crítico e pen-
samento criativo 

E Relacionamento interpes-
soal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e ambien-
te 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

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

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

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

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

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

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

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MTS- Média dos Trabalhos Sistemáticos 
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MV – Média da avaliação dos Valores 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)                                                                                                                                             10º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

• Resolução de problemas 

•  Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Testes (T): 
 

• - globais (100 %) 

 

• - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

• - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 
• Métodos de apoio à 

decisão 

• Teoria matemática das 

eleições  

• Teoria da partilha 

equilibrada 

  

• 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 
nomeadamente para experimentar, 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.  

• Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem 

 

 

 

• Estatística 

• Investigações estatísticas  

•  Literacia estatística 

• Estatística descritiva 

 

• Avaliar e criticar a validade de argumentos baseados 
em dados publicados na comunicação social, 
contribuindo para a formação de cidadãos 
conscientes.  

• Resolver problemas, investigações ou desenvolver 
projetos que mobilizem os conhecimentos 



adquiridos ou fomentem novas aprendizagens, 
contemplando as diferentes etapas de um estudo 
estatístico.  

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

• Tirar partido da utilização da tecnologia, 
nomeadamente para utilizar dados estatísticos de 
fontes primárias e secundárias, construir e 
interpretar diferentes representações gráficas, 
experimentar, investigar e comunicar.  

• Colaborar em trabalhos de grupo, partilhando 
saberes e responsabilidades.  

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

• Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 

• Modelos  

Matemáticos 

• Modelos financeiros 

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

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

• Tirar partido da utilização da tecnologia 
nomeadamente para experimentar, investigar e 
comunicar.  

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

•  Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

   

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) 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)                                                                                                                                             10º Ano 
 
Responsabilidade e integridade Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 

alheias em função do bem comum. 

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

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

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

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

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática A                                                                                                                                                                                            10º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

lógica, resolução de 

problemas, História e 

modelação matemáticas 

 

Geometria 

 

Funções 

-Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas. 
-Introduzir a Lógica à medida que vai sendo 
precisa e em ligação com outros temas 
matemáticos promovendo uma abordagem 
integrada no tratamento de conteúdos 
pertencentes a outros domínios. 
-Tirar partido da utilização da tecnologia 
nomeadamente para experimentar, investigar, 
comunicar, programar, criar e implementar 
algoritmos. 
-Utilizar a tecnologia para fazer verificações e 
resolver problemas numericamente, mas também 
para fazer investigações, descobertas, sustentar 
ou refutar conjeturas. 
-Utilizar a tecnologia gráfica, geometria dinâmica 
e folhas de cálculo, no estudo de funções e 
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. 
-Enquadrar do ponto de vista da História da 
Matemática os conteúdos abordados que para o 
efeito se revelem particularmente adequados. 
-Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens. 
-Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar 
e justificar procedimentos, raciocínios e 
conclusões. 
-Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

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

Testes (T): 

 
 - globais (100 %) 

 

 - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 

  



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

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

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

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

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

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

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

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

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática B                                                                                                                                                                                            10º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

-raciocínio matemático, 

- resolução de problemas,  

-aplicações matemáticas,  

-modelação matemática, 

- História da Matemática,  

e 

-comunicação matemática  

 

 

Geometria 

 

Funções 

 

Estatística 

  

Movimentos Periódicos 

- 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 fazer 
verificações, resolver problemas geométrico e 
numéricos, experimentar, investigar, descobrir, 
comunicar e implementar algoritmos, sustentar 
ou refutar conjeturas. 

- 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 ligadas à manipulação de 
modelos geométricos concretos. 

- Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas 
nomeadamente na introdução do conceito de 
movimentos circulares. 

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

- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos. 

- Enquadrar do ponto de vista da História da 
Matemática os conteúdos abordados que, para o 
efeito, se revelem particularmente adequados. 

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

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

Testes (T): 

 
 - globais (100 %) 

 

 - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 

  



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

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

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

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

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

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

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

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

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)                                                                                                                                             11º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

 Resolução de problemas 

  Raciocínio matemático 

 Comunicação 

matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Testes (T): 
 

 - globais (100 %) 

 

 - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos 

específicos (IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 
 Modelos matemáticos: 

 Modelos de grafos 

 Modelos populacionais 

  

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

 Tirar partido da utilização da tecnologia 
nomeadamente para experimentar, 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.  

 Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem 
 

 

 
 Estatística e 

Probabilidades 

 Probabilidades 

 Estatística inferencial 

 

 

 Avaliar e criticar a validade de argumentos 
baseados em dados publicados na comunicação 
social, contribuindo para a formação de cidadãos 
conscientes.  

 Resolver problemas, investigações ou desenvolver 
projetos que mobilizem os conhecimentos 
adquiridos ou fomentem novas aprendizagens, 
contemplando as diferentes etapas de um estudo 
estatístico.  



 Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas.  

 Tirar partido da utilização da tecnologia, 
nomeadamente para utilizar dados estatísticos de 
fontes primárias e secundárias, construir e 
interpretar diferentes representações gráficas, 
experimentar, investigar e comunicar.  

 Colaborar em trabalhos de grupo, partilhando 
saberes e responsabilidades.  

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

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

 

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:  Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)                                                                                                                                             11º Ano 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática A                                                                                                                                                                                            11º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

lógica, resolução de 

problemas, História e 

modelação matemáticas 

 

Geometria: 

   - Trigonometria 

   - Geometria Analítica no       

     plano e no espaço 

 

Funções: 

- Sucessões 

- Funções reais de variável  

  real 

- Limites e derivadas de  

  funções polinomiais e  

  racionais 

 

Estatística 

-Estabelecer conexões entre diversos temas 
matemáticos e de outras disciplinas. 
-Introduzir a Lógica à medida que vai sendo 
precisa e em ligação com outros temas 
matemáticos promovendo uma abordagem 
integrada no tratamento de conteúdos 
pertencentes a outros domínios. 
-Tirar partido da utilização da tecnologia 
nomeadamente para experimentar, investigar, 
comunicar, programar, criar e implementar 
algoritmos. 
-Utilizar a tecnologia para fazer verificações e 
resolver problemas numericamente, mas também 
para fazer investigações, descobertas, sustentar 
ou refutar conjeturas. 
-Utilizar a tecnologia gráfica, geometria dinâmica 
e folhas de cálculo, no estudo de funções e 
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. 
-Enquadrar do ponto de vista da História da 
Matemática os conteúdos abordados que para o 
efeito se revelem particularmente adequados. 
-Resolver problemas, atividades de modelação ou 
desenvolver projetos que mobilizem os 
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas 
aprendizagens. 
-Comunicar, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, explicar 
e justificar procedimentos, raciocínios e 
conclusões. 
-Avaliar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

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

Testes (T): 
 

• - globais (100 %) 

 

• - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos específicos 

(IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

• - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 

  

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



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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

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

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

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

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

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

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

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  Matemática B                                                                                                                                                                                            11º Ano 
 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

Saberes / Competências 

 

Temas Transversais: 

-raciocínio matemático 

- resolução de problemas  

-aplicações matemáticas  

-modelação matemática 

-comunicação matemática  

 

 

Movimentos não lineares 

 

  Modelos de probabilidades 

 

Modelos discretos 

 

  

- 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 fazer 
verificações, resolver problemas geométrico e 
numéricos, experimentar, investigar, descobrir, 
comunicar e implementar algoritmos, sustentar 
ou refutar conjeturas. 

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

 

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) 

Testes (T): 
 

 - globais (100 %) 

 

 - pontuais (75 %) 

 

50 % 

Instrumentos 

específicos (IE): 

 

- Exercícios práticos 

   (75 %) 

 

 - Trabalhos práticos em 

grupo realizados em aula 

(50 %) 

 

- Webquest (25 %) 

35 % com DAC 
 

Ou 
 

45 % sem DAC 



Modelos contínuos não 

lineares 

 

Problemas de otimização 

 

- Analisar criticamente dados, informações e 
resultados obtidos. 

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

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

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

 
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) 

  

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:  Matemática B                                                                                                                                                                                            11º Ano 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes 

MIE – Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



  

 

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

GRUPO 500  DISCIPLINA DE MATEMÁTICA A- 12ºAno 
2019/2020 

 

 
 
 

Critérios de Avaliação 

Domínios de Avaliação 
(Ponderação) 

Conhecimentos e 

capacidades 

Modos e Instrumentos 
de avaliação 

Fórmulas de Cálculo Observações 

Instrumentos  
Valoração 

 

 
Saberes/Competências Nucleares 

 
 
 Secundário – 95% 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Predisposição para analisar 
situações da vida real, identificando 
modelos matemáticos que permitam a 
sua interpretação e resolução 

com/sem calculadora gráfica; 
- Predisposição para procurar 
entender a estrutura de um problema 
e a aptidão para desenvolver 
processos de resolução, assim como 
para analisar os erros cometidos e 
ensaiar estratégias alternativas; 
- Aptidão para interpretar e criticar 
resultados no contexto do problema; 
- Aptidão para fazer raciocínios 
demonstrativos, usando métodos 
adequados; 

- Saber usar corretamente o 
vocabulário específico da matemática; 
- Saber usar a simbologia da 
matemática; 
- A aptidão para apresentar os textos 
de forma clara e organizada; 
- Aptidão para comunicar, com clareza 
e progressivo rigor lógico, os 
conceitos, os raciocínios e as ideias 
matemáticas, através da linguagem 
escrita e oral; 
- Aptidão para interpretar textos da 
Matemática; 

1-Teste  
     Diagnóstico 
 
2 - Teste Global 
 
3 - Teste Pontual 
 
4 - Miniteste,  
     Relatórios e 
outros Trabalhos, 
feitos em aula: 
 

*Individuais 
 

    *Em grupo 
 
5- Trabalhos  
    realizados fora 
    da sala de aula 
(individuais ou em 

grupo) 

 

 
 

 

      0% 
 
 

100% 
 

75% 
 
 
 
 

 
      

75% 
 

50% 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C= 0,05 (PV) + 0,95 (SC) 
 
 
 

 
 
C- Classificação a 
      atribuir 
PV- Princípios e  
      Valores 
SC- Saberes e  
     Competências 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
- Os testes globais terão a duração de 1 

bloco e aplicar-se-ão, pelo menos, uma vez 
por período.  
 
- Cada um dos instrumentos de avaliação 
referidos em 4, pode ser feito numa parte 
da aula, tendo cada conjunto desses 
instrumentos a cotação de 20 valores. 
 
- A avaliação não se reduz apenas aos 
testes clássicos, mas inclui também provas 
de estilo diversificado, como por exemplo, 
algumas questões de escolha múltipla, 

composições matemáticas, demonstrações, 
relatórios, notas e/ou reflexões históricas, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diversidade dos instrumentos a utilizar, 
pode depender das caraterísticas da turma. 

 
Princípios e Valores/Competências 
Transversais e Educação para a 
Cidadania 
 

 Secundário – 5% 

- Pontualidade 
- Empenho 
- Comportamento 
- Material 
- Espírito crítico e criatividade 
- Espírito de tolerância e cooperação 
- Autonomia 

Grelha de 
Avaliação de 
Princípios e 

Valores 
 

 
    5%  
do total 
obtido na 
grelha de 
avaliação 
 de PV 
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Domínios 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 

 

ELEMENTOS 

QUÍMICOS E SUA 

ORGANIZAÇÃO 
 

PROPRIEDADES E 

TRANSFORMAÇÃO 

DA MATÉRIA 
 

ENERGIA E SUA 

CONSERVAÇÃO 

-  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 essenciais dos vários domínios da disciplina e com 
aprendizagens de outras disciplinas. 

-  Mobilizar conhecimentos de anos anteriores relevantes para as aprendizagens do ano 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. 

 

- Grelha de avaliação de 
atividades prático-

laboratoriais. 

 

 

 

50% 

 
 

 

 
 

 

37% 
(29% com DAC) 

 

 
 
 

 
3% 

(2% com DAC) 

 
5% 

(4% com DAC) 

 
 

-  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. 

-  Criar 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. 

-  Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de experiências em contexto 

laboratorial. 

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

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

pertinente. 

-  Tomar decisões para uma intervenção individual e coletiva conducente à gestão sustentável dos 

recursos energéticos, perante situações concretas. 

-  Dar resposta a problemas e questões-chave com a realização de projetos interdisciplinares, 

articulando a ciência e a tecnologia em contextos relevantes a nível económico, cultural, histórico e 

ambiental. 

Criativo 

 

A, C, D, J 
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Domínios 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

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

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

-  Confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna. 

-  Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e 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 

 

PROJETOS NOS DOMÍNIOS DA 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

(DAC) 
(Instrumentos a definir em 

função de cada projeto). 

 

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE 

VALORES 
 

 
 

10% 

(se houver) 
 

 

 

 
5% 

- 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 
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Domínios 
Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

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

aprendizagens. 

- Descrever processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de 

um problema. 

- 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, H, 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 

- Promover ações solidarias 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 acidente no laboratório preocupando-se com a sua segurança 

pessoal e de terceiros. 

Cuidador de si e 

do outro 

 

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

 

 

A importância relativa que cada um dos domínios assume nas Aprendizagens Essenciais é a seguinte: 

 Elementos químicos e sua organização – 25 a 40 %; Propriedades e transformação da matéria – 20 a 35 %; Energia e sua conservação – 30 a 45 %. 

Estes intervalos poderão ser adaptados no caso de serem desenvolvidos projetos no âmbito dos DAC que o justifiquem. 
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

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

Problemas 

D Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E Relacionamento 

interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H Sensibilidade Estética e 

artística 

I Saber científico, técnico e 

tecnológico 

J Consciência e domínio do 

corpo 

(*) 

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

Responsabilidade e 
integridade 

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

alheias em função do bem comum. 

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

solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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

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

comum. 

Notas: 

1) Cada teste tem, em geral, a duração de 90 minutos. Poderão ser realizados mini testes, com a duração de 45 minutos, tendo metade da ponderação na média dos testes. Poderão ser 

realizados testes com duração semelhante à dos exames nacionais e abrangendo um conjunto de conteúdos superior ao habitual nos demais testes, tendo ponderação igual à de um teste de 

90 minutos. 

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 37% (ou 

29%, se existir DAC) 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. 

3) 20% a 30% do conjunto de todos os testes e instrumentos específicos deve refletir a dimensão prático-experimental. 

4) 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). No final de 
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cada período, a classificação da Grelha de avaliação de atividades prático-laboratoriais corresponde à soma das pontuações atribuídas em todas as atividades laboratoriais avaliadas face ao 

máximo de pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 

5) A classificação da Intervenção / participação na sala de aula a considerar no final de cada período resume a apreciação global efetuada desde o início do ano letivo. 

6) A classificação da Grelha de observação de valores a considerar no final de cada período resume a apreciação global efetuada desde o início do ano letivo. 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. 

7) 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. 

8) 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. 

9) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma em cada período, devendo ser tidas em conta a evolução 

do aluno e a situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 
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Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 

 
MECÂNICA 

 
ONDAS E 

ELETROMAGNETISMO 
 

EQUILÍBRIO QUÍMICO  
 

REAÇÕES EM 

SISTEMAS AQUOSOS 
 

- 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 essenciais dos vários domínios da disciplina e com 

aprendizagens de outras disciplinas. 

- Mobilizar conhecimentos de anos anteriores relevantes para as aprendizagens do ano 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. 

 

- Grelha de avaliação de 

atividades prático-

laboratoriais. 

 

 

 

50% 
 

 

 
 

 

 
37% 

(29% com DAC) 

 
 

 
 

 

3% 

(2% com DAC) 
 

5% 

(4% com DAC) 
 

 

- 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. 

- Criar 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. 

- Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de experiências em contexto 

laboratorial. 

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

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

pertinente. 

- Tomar decisões para uma intervenção individual e coletiva conducente à gestão sustentável dos 

recursos energéticos, perante situações concretas. 

- Dar resposta a problemas e questões-chave com a realização de projetos interdisciplinares, 

articulando a ciência e a tecnologia em contextos relevantes a nível económico, cultural, histórico e 

ambiental. 

Criativo 

 

A, C, D, J 
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Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

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

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

- Confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna. 

- Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e 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 

 

PROJETOS NOS DOMÍNIOS DA 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

(DAC) 
(Instrumentos a definir em 

função de cada projeto). 

 

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE 

VALORES 
 

 

 

10% 
(se houver) 

 

 
 

 

5% 

- 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 
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Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

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

aprendizagens. 

- Descrever processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de 

um problema. 

- 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. 

Auto avaliador 

 

A, B, C, D, E, 

F, G, H, 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 

- Promover ações solidarias 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 acidente no laboratório preocupando-se com a sua segurança 

pessoal e de terceiros. 

Cuidador de si e 

do outro 

 

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

 

A importância relativa que cada um dos domínios assume nas Aprendizagens Essenciais encontra-se na tabela seguinte: 

 Mecânica – 25 a 40 %; Ondas e Eletromagnetismo – 15 a 30 %; Equilíbrio Químico – 15 a 30 %; Reações em sistemas aquosos - 10 a 25 %. 

Estes intervalos podem ser adaptados no caso de serem desenvolvidas projetos no âmbito dos DAC que o justifiquem. 

No caso de existirem condições que permitam a revisão e prática sustentadas de conteúdos do 10.º ano, estes poderão integrar a avaliação com uma importância relativa de 15 a 30 %, baixando as 

importâncias relativas dos quatro domínios do 11.º ano de modo equilibrado. 

 



Critérios de avaliação específicos – Física e Química A, 11.º ano 4/5 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
A Linguagem e textos B Informação e Comunicação C Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

D Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E Relacionamento 

interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H Sensibilidade Estética e 

artística 

I Saber científico, técnico e 

tecnológico 

J Consciência e domínio do 

corpo 

(*) 

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 tem, em geral, a duração de 90 minutos. Poderão ser realizados mini testes, com a duração de 45 minutos, tendo metade da ponderação na média dos testes. Poderão ser 

realizados testes com duração semelhante à dos exames nacionais e abrangendo um conjunto de conteúdos superior ao habitual nos demais testes, tendo ponderação igual à de um teste de 

90 minutos. 

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 37% (ou 

29%, se existir DAC) 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.  

3) 20% a 30% do conjunto de todos os testes e instrumentos específicos deve refletir a dimensão prático-experimental. 

4) 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). No final de 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  FÍSICA E QUÍMICA A                                                                                                                                                                        Nível:  11.º Ano 
 

Critérios de avaliação específicos – Física e Química A, 11.º ano 5/5 

cada período, a classificação da Grelha de avaliação de atividades prático-laboratoriais corresponde à soma das pontuações atribuídas em todas as atividades laboratoriais avaliadas face ao 

máximo de pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 

5) A classificação da Intervenção / participação na sala de aula a considerar no final de cada período resume a apreciação global efetuada desde o início do ano letivo.  

6) A classificação da Grelha de observação de valores a considerar no final de cada período resume a apreciação global efetuada desde o início do ano letivo. 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.  

7) 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. 

8) 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. 

9) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma em cada período, devendo ser tidas em conta a evolução 

do aluno e a situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

ou 

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

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  10º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 

 Geologia e métodos 
 

 Estrutura e dinâmica da 
geosfera 

 

 Biodiversidade 
 

 Obtenção de matéria 
 

 Distribuição de matéria 
 

 Transformação e 
utilização de energia 
pelos seres vivos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Conhecedor / Sabedor / Culto / 
Informado 

(A, B, G, I , J) 
  

 
Testes e Mini testes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações em   

suportes diversos 
  - trabalho de pesquisa 
   - Outros  
 
 
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
Projetos DAC 

 
50% 

 
 

35% 
(ou 45% com 

DAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5% 

 
 

10% 
(quando existir) 

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

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); 
- apresentação de ideias, questões e respostas, com clareza  
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolver a capacidade de: 
- pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em 
estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

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

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

 

 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

      

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  10º Ano 
 
Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Nota: 1. No segundo e terceiro períodos, a classificação a atribuir resulta da média aritmética das classificações obtidas em cada um dos diferentes instrumentos de avaliação realizados desde o 

início do ano letivo, consideradas as respetivas ponderações..2. A não comparência injustificada do aluno a qualquer tipo de avaliação implica a atribuição da classificação de zero valores, nessa 

avaliação . 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  11º Ano 
 

Domínios / Blocos 
/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
 

Crescimento, renovação e 
Diferenciação celular. 
 
Reprodução 
 
Evolução  biológica  
 
Sistemática dos seres 
vivos 
 
Sedimentação e rochas  
sedimentares 
 
Magmatismo e rochas  
magmáticas 
 
Deformação de rochas 
 
Metamorfismo e rochas 
metamórficas 
 
Exploração sustentada  
de recursos geológicos 

 

 

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

Conhecedor / Sabedor / Culto / 
Informado 

(A, B, G, I , J) 
  

 
Testes e Mini testes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações em   

suportes diversos 
  - trabalho de pesquisa 
  - outros 
 
 
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
Projetos DAC 

 
50% 

 
 
 

35% 
(ou 45%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

10% 
(quando existir) 

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

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); 
- apresentação de ideias, questões e respostas, com clareza  
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Desenvolver a capacidade de: 
- pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em 
estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

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

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

 

 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

      

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  11º Ano 
 
 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Nota: 1. No segundo e terceiro períodos, a classificação a atribuir resulta da média aritmética das classificações obtidas em cada um dos diferentes instrumentos de avaliação realizados desde o 

início do ano letivo, consideradas as respetivas ponderações..2. A não comparência injustificada do aluno a qualquer tipo de avaliação implica a atribuição da classificação de zero valores, nessa 

avaliação . 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B                                                                                                                                                         Nível:  12º Ano 
 

 
Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

1. Introdução à 

Programação 

1.1. Algoritmia 

 

 

Promover estratégias que envolvam aquisição de 

conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 

conteúdos das AE, que impliquem: 

- Ser rigoroso, articular e usar de forma consistente conhecimentos 

para criar algoritmos a fim de resolver problemas complexos; 

- Selecionar informação pertinente e ajustada ao problema a 

resolver e/ou à tarefa ou ao projeto a desenvolver; 

- Organizar de modo sistemático algoritmos, representando-os 

através de fluxogramas e/ou pseudocódigo; 

- Analisar problemas complexos, factos, teorias ou situações reais, 

identificando os seus elementos ou dados com vista à posterior 

modelação em computador; 

- estabelecer relações intra e interdisciplinares. 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ 

informado 

(A, B, I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

específicos: 

 Provas 

escritas/práticas 

 Fichas de Trabalho 

individuais/grupo 

 Trabalho em aula 

 Trabalhos Práticos 

individuais/grupo 

TP 

 

 

 

Projetos DAC  

 

 

 

 

Grelhas de Atitudes (*) 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

(quando 

existir) 

 

 

5%  

1.2. Programação 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos: 

- Desenvolver novas aplicações ou modificar aplicações existentes 

para adicionar recursos e comportamentos usando diferentes 

formas de entradas e saídas (por exemplo, entradas como 

sensores, cliques do mouse e conjuntos de dados, e saídas como 

texto, gráficos e sons); 

Criativo 

(A, C, D, H) 



Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

- Criar modelos computacionais que simulem sistemas do mundo 

real (por exemplo, ecossistemas, epidemias e disseminação de 

ideias); 

- Projetar, desenvolver e implementar um artefacto de computação 

que responda a um evento (por exemplo, um robô que responde a 

um sensor, uma aplicação móvel que responde a uma mensagem 

de texto, entre outros); 

- Usar técnicas de pesquisa e design centradas no utilizador (por 

exemplo, pesquisas e entrevistas) para criar soluções de software; 

- Usar técnicas da área de investigação user-centered design 

(UCD) para criar soluções de software e multimédia ajustados aos 

potenciais utilizadores; 

- integrar técnicas, métodos e processos apropriados à criação de 

artefactos de computação. 

 

 

 

 

2. Introdução à 

multimédia 

2.1. Conceitos de 

multimédia 

2.2. Tipos de média: 

texto e imagem 

 

 

 

 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento 

crítico e analítico dos alunos, incidindo em: 

- Mobilizar o discurso argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar, apresentar argumentos e contra-argumentos e 

rebater os contra-argumentos); 

- Organizar debates que requeiram sustentação de afirmações, 

elaboração de opiniões, análises de factos ou dados; 

- Discutir conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar, incluindo conhecimento específico da área 

curricular; 

Crítico/Analítico 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B                                                                                                                                                         Nível:  12º Ano 
 

 
Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisar textos com diferentes pontos de vista, confrontando 

argumentos para encontrar semelhanças, 

diferenças e/ou consistência interna; 

- Problematizar situações; 

- Analisar factos, teorias e situações, identificando os seus 

elementos ou dados, em particular, numa perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar. 

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 

- Executar tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com 

autonomia progressiva; 

- Incentivar a procura e aprofundamento de informação; 

- Recolher dados e opiniões para análise e modelação de 

temáticas em estudo. 

 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do 

aluno: 

- Aceitar e/ou argumentar pontos de vista diferentes; 

- Promover estratégias que induzam respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões; 

- Confrontar ideias e perspetivas distintas na abordagem a um 

dado problema e ou forma de o resolver, tendo em conta, por 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indagador/ Investigador 

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

 

 

 

 

 

Respeitador da diferença/ 

do outro 

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

 

 

 

 



Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

2.3. Tipos de media 

dinâmicos: vídeo, 

áudio, animação 

exemplo, diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência 

local, nacional ou global. 

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 

- Realizar tarefas de síntese; 

- Realizar tarefas de planeamento, de revisão e de monitorização; 

- Ser organizado (por exemplo, criar planos com as etapas de 

determinado projeto e respetiva calendarização, gerir uma agenda 

da turma, fazer registos individuais do trabalho realizado); 

- Criar, estruturar e manter atualizado um eportefolio da equipa 

e/ou individual de acordo com critérios e objetivos definidos; 

- Realizar trabalho autónomo, com o apoio do professor à sua 

concretização, identificando quais os obstáculos e formas de os 

ultrapassar. 

 

Promover estratégias que impliquem por parte do 

aluno: 

- Questionar uma situação; 

- Organizar questões para terceiros, sobre temáticas 

estudadas ou a estudar; 

- interrogar o seu próprio conhecimento prévio. 

 

 

 

Sistematizador/ 

organizador 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador 

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

 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B                                                                                                                                                         Nível:  12º Ano 
 

 
Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

2.4. Gestão e 

desenvolvimento de 

projetos multimédia 

Promover estratégias que impliquem por parte do 

aluno: 

- Desencadear ações de comunicação uni e bidirecional; 

- Desencadear ações de resposta, apresentação e iniciativa; 

- Desencadear ações de questionamento organizado. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base 

em critérios, se oriente o aluno para: 

- Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 

- Descrever processos de pensamento usados durante a 

realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; 

- Considerar o feedback dos pares para melhoria ou 

aprofundamento de saberes; 

- Reorientar o seu trabalho a partir da explicitação de feedback do 

professor e/ou especialistas da área, individualmente ou em 

equipa. 

 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno: 

- Colaborar com outros colegas (preferencialmente em equipa) e 

apoiar terceiros em tarefas; 

- Fornecer feedback para melhoria ou aperfeiçoamento de um 

produto de software ou multimédia; 

Comunicador 

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

 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ colaborador 

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

 

 

 



Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

- Obter feedback de especialistas para melhoria ou 

aprofundamento de um produto de software ou multimédia; 

- Demonstrar como a colaboração diversificada complementa o 

design e o desenvolvimento de produtos de software e 

multimédia (por exemplo, discutir exemplos reais de produtos que 

foram aperfeiçoados 

por meio de uma equipa de projeto diversificada e/ou refletindo 

sobre a experiência de desenvolvimento levada a cabo pela sua 

própria equipa); 

- Projetar e desenvolver um artefacto de software trabalhando em 

equipa. 

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas 

que impliquem por parte do aluno: 

- Assumir de responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido; 

- Organizar e realizar autonomamente tarefas; 

- Assumir e cumprir compromissos e contratualizar tarefas; 

- Apresentar trabalhos com auto e heteroavaliação; 

- Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que 

assumiu. 

 

Promover estratégias que induzam: 

- Desencadear ações solidárias para com outros nas tarefas de 

aprendizagem ou na organização/atividades de entreajuda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável/ autónomo 

(D, E, F, G) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e do outro 

(D, E, F, G) 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B                                                                                                                                                         Nível:  12º Ano 
 

 
Domínios / Blocos 

/Módulos / … 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 

(Aprendizagens essenciais)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 

avaliação 

Ponderação 

- Analisar e refletir sobre o seu posicionamento perante situações 

dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; 

- Estar disponível para o autoaperfeiçoamento. 

 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final.                      A Docente: Ana Paula Cação 

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

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento 
interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do 
corpo 

(*) 

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

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

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

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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



 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

             100 

Ou 

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

                 100 

 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 

Disciplina: HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES               Nível:  10.º e 11.º Anos 
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Domínios 
/Módulos 

(Organizador das 
A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 

 

COMPETÊNCIAS 

Conhecimentos 
 
Módulo Inicial:  
CRIATIVIDADE E 
RUTURAS 
 
Módulo 1: A CULTURA 
DA ÁGORA  

 
Módulo 2: A CULTURA 
DO SENADO  
 
Módulo 3: A CULTURA 
DO MOSTEIRO 
 
Módulo 4: A CULTURA 
DA CATEDRAL 
 
Módulo 5: A CULTURA 
DO PALÁCIO  
 
MÓDULO 6: A 
CULTURA DO PALCO 
  
MÓDULO 7: A 
CULTURA DO SALÃO 
 
MÓDULO 8: A 
CULTURA DA GARE 
 
MÓDULO 9: A 
CULTURA DO CINEMA     

Conhecer, Saber, Cultura e Informação (A, B, C, D, F, I) 
- Realiza tarefas de memorização, associadas à compreensão e uso de saber;  
- Reconhece o contexto espacial dos diversos fenómenos culturais e artísticos; 
- Estabelece relações intra e interdisciplinares;  
- Valoriza o local e o regional enquanto cruzamento de múltiplas interações (artísticas, 
culturais, políticas, económicas e sociais) - Valoriza o património histórico, artístico, cultural, 
natural, local, regional e europeu, numa perspetiva de construção da cidadania europeia;  
- Reconhece os casos práticos como produtos e agentes do processo histórico-cultural em 
que se enquadram; 
- Reconhecer diferentes produções artísticas na época histórica e cultural em que se inserem, 
ou seja, saber-ver, saber- -ouvir, saber-interpretar e saber-contextualizar; 
- Utilizar, em cada área artística, vocabulário específico. 

Criativo (A, B, C, D, F, H, I,) 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, aplicando-o de forma criativa em situações específicas 
(…); 
- Valoriza formas criativas de intervenção democrática no contexto dos ambientes de 
aprendizagens e na vida coletiva da escola;  
- Utiliza meios diversos para expressar as aprendizagens, sabendo justificar a escolha desses 
meios e criando soluções criativas, originais e pessoais, no desenvolvimento e apresentação 
dos trabalhos. 

Crítico e Analítico (A, B, C, D, E, F, H, I) 
- 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); 
- Mobiliza o discurso oral, escrito e visual de forma argumentativa, tendo em conta a 
necessidade de estruturarem o pensamento para poderem expressar tomadas de posição, 
apresentarem argumentos e contra-argumentos e rebaterem os contra-argumentos de modo 
sistemático e autónomo;  

 
 

 
A. Linguagens e textos 

 
B. Informação e 

comunicação 
 
C. Raciocínio e 

resolução de 
problemas 
 

D. Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 
E. Relacionamento 

interpessoal 
 

F. Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 
G. Bem-estar, saúde e 

ambiente 
 

H. Sensibilidade 
estética e artística 

 

 
 

 
 

TESTES  
e 

MINITESTES 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 
 

• Componente 
Prática e/ou 
Experimental  

- Fichas 

Formativas; 

- Relatórios de  
atividades; 
- Guiões 
Temáticos e 
Sínteses 
temáticas;  
- Fichas de 
Trabalho 
individuais/grupo; 
- Trabalhos de 
pesquisa de 
grupo/individuais. 
- Grelha de registo 
dos 

 
 
 

 
 

50% 
 
 
 

 
 

 
35%  

nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
 

ou  
 

45% 
nas disciplinas 
sem avaliação 

das DAC 
(*) 
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MÓDULO 10: A 
CULTURA DO 
ESPAÇO VISUAL                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiza e/ou participa em debates que requeiram sustentação de afirmações e a 
elaboração de opiniões com base em factos históricos e conhecimentos da história da cultura 
e das artes;  
- Discute conceitos, factos e processos históricos, artísticos e culturais, numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar;  
- 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; 
- 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; 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, específico da disciplina, aplicando-o de forma criativa 
em situações específicas, simples e complexas; 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade estética e artística e o juízo crítico, 
estimulando a fruição de bens culturais e artísticos. 
- Emite opiniões pessoais fundamentadas sobre produções artísticas das épocas em estudo, 
utilizando a linguagem das artes visuais; 

I. Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 

J. Consciência e 
domínio do Corpo 

 
 
 
 

trabalhos/fichas 
realizadas. 

• Oralidade: 
Apresentações 
orais; 

• Elaboração de 
caderno Diário / 
Portefólio; 

• Grelhas de 
observação 
direta de:  
- Participação 
pertinente em 
contexto de sala 
de aula;  
- Trabalho 
colaborativo de 
aula. 
 

• Outros  
- Webquest; 
- etc. 

 
 

Instrumentos 
exclusivamente 
considerados 
Para avaliação do 
trabalho 
desenvolvido no 
âmbito do domínio 
de Autonomia 
Curricular (DAC):  

- Portfólio; 
- Diário de 
bordo; 
- Trabalhos de  
pesquisa; 
- Debates; 
- Apresentações; 
- Relatórios das  
atividades; 
- Etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10%  
nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indaga e Investiga (A, B, C, D, F, I) 
- Recolhe e seleciona informações de fontes fidedignas para a análise das temáticas em 
estudo;  
- Organiza de forma sistematizada e autónoma a informação recolhida;  
- 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; 
- Analisa factos históricos e obras artísticas, selecionando informação relevante para o tema 
em estudo;  
- Sabe problematizar os conhecimentos adquiridos de forma escrita, oral, visual e audiovisual. 

Sistematiza e Organiza (A, B, C, D, F, I) 
- Situa cronologicamente as principais etapas da evolução humana que encerram fenómenos 
culturais e artísticos específicos; 
- Planifica, sintetiza e organiza as informações de modo consolidar os conhecimentos 
adquiridos; 
- Sintetiza a informação relativa às características históricas, culturais e artísticas, tendo em 
linha de conta continuidades, inovações e ruturas; 
- Regista seletivamente a informação recolhida em fontes fidedignas de diversos tipos;  
- Elabora planos específicos e gerais, assim como esquemas simples e complexos; 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 

Disciplina: HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES               Nível:  10.º e 11.º Anos 
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C- Valores 
 

- Organiza e sistematiza, seguindo tipologias diversas, acontecimentos históricos interligando-
os com os contextos artísticos e culturais de cada época.  

Questiona (A, B, C, D, E, F, I) 
 - Sabe colocar questões-chave cuja resposta abranja acontecimentos ou processos 
históricos, assim como o legado artístico e cultural; 
- Sabe colocar questões a terceiros e questionar os seus conhecimentos prévios. 

Comunica (A, B, C, D, E, F, I, J) 
- Sabe comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  
- Responde, apresenta e mostra iniciativa; 
- Comunica os resultados de aprendizagens através de trabalhos e/ou projetos de diversa 
natureza: textos, imagens, desenhos, posters, maquetes, portefólios, debates, exposições, 
vídeos, apresentações digitais, blogues e/ou outros produtos multimédia, dramatizações, 
entre outros, elaborados individualmente ou em grupo, realizados no contexto da disciplina 
e/ou de forma interdisciplinar. 

Autoavalia-se e sabe fazer uma heteroavaliação (transversal às áreas) 
- Questiona de forma organizada e sustentada o trabalho efetuado por si e pelos outros;  
- Autoavalia as aprendizagens adquiridas, assim como os seus comportamentos e atitudes;  
- Avaliar de forma construtiva as aprendizagens, os comportamentos e as atitudes dos outros;  
- Aceita as críticas dos pares e dos/das docentes de forma positiva e construtiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atitudes e 
valores: 
Grelhas de 
observação direta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

Respeitador da diferença/ do outro (A, B, C, D, E, F, G, I) 
- Manifesta abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas; 
- Desenvolve a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa 
perspetiva humanista. Aceita argumentos e contra-argumenta, tendo em conta diversos 
pontos de vista;  
- Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença de opiniões e pela diversidade de 
pontos de vista;  
-Valoriza o mundo natural e a dignidade animal, através do respeito pela preservação da 
natureza e pelos direitos dos animais. 

Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F) 
- Colabora com os pares e docentes, no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações;  
- Sabe intervir de forma solidária;  
- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 
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Responsável e Autónomo (C, D, E, F, G, I) 
- Assume responsabilidades nas tarefas e perante atitudes e comportamentos manifestados;  
- Assume e cumpre compromissos;  
- Apresenta trabalhos com auto e heteroavaliação;  
- Dá conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G, J) 
- 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. 

 
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 

(*) Nas disciplinas em que a ponderação dos testes seja abaixo dos 50%, a ponderação dos instrumentos específicos deverá ser ajustada em concordância. 

 

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: HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES               Nível:  10.º e 11.º Anos 
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Fórmula de cálculo da classificação final:  

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

    100 

Ou 

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

  100 

Em que: 
CF – Classificação Final 
MT – Média dos Testes e Mini testes 
MIE – Média Instrumentos Específicos 
MV – Média da avaliação dos Valores 
MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: DESENHO A                                                                                                                                                                                                   Nível:  10º e 11º 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) 

 
Testes e Mini testes 
 
Instrumentos específicos: 
 
 
- Trabalho de aula 
 
 
 - Unidade Permanente 
  - Trabalho de 
                   Investigação 
  - Diário Gráfico 
  - Portefólios 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
 
 
Projetos DAC 

 
10% 

 

75% 
(ou 85%) 

 
55% (ou 65%) 

 
 

5% 
 

5% 
5% 
5% 

 
 
 

5% 
 

 
 

10% 
(quando existir) 

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

 
 Respeitador dadiferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

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

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

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

 
Autoavaliador (transversal às áreas) 

Participativo/colaborador 
 

(B, C, D, E, F) 
 

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

 
Cuidador de si e dooutro 

(B, E, F, G) 
 
 

 



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 = (10 x MT) + (75 x MIE) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

    100 

Ou 
CF = (10 x MT) + (85 x MIE) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

  100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE– Média dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA  SINTRA 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

GRUPO 600 DISCIPLINA DE DESENHO A (12º ANO) 
 

 

 
 
 

 

 Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de 27/10/2015 

 

Domínios de Avaliação 
(Ponderação) 

Conhecimentos/ 
Capacidades 

Modos e Instrumentos 
de avaliação Fórmulas de Cálculo Observações 

Instrumentos Valoração 

 
 
 
 

Saberes/ 
Competências Nucleares 

 

 Secundário – 85% 
 
 
 

 
 
- Utilizar correctamente a 
língua portuguesa, na 
realização de trabalhos 
escritos e na comunicação 
oral 
- Cumprir os objectivos 
propostos, na realização de 
trabalhos 
- Revelar compreensão das 
matérias leccionadas 
- Pesquisar alternativas 
- Seleccionar informação 
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos em novas 
situações 
- Revelar criatividade e 
expressividade 
- Revelar capacidade crítica 
- Dominar competências de 
acesso às novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC)                                                                                                       
- Concretizar os trabalhos 
propostos 
- Explorar materiais e 
técnicas 
- Seleccionar e aplicar 
correctamente materiais e 
técnicas 
- Executar com rigor gráfico; 
 

 

TRABALHO AULA +TESTES 

 

 Testes e fichas de avaliação 

sumativas  

 Trabalhos em aula de 

natureza prática eteórico-

prática resultantes das 

Unidades de trabalho 

(desenhos, concretizações 

gráficas, objectos ou textos 

produzidos); 

 Projectos curriculares 

disciplinares e 

interdisciplinares 

 Trabalho resultante de visitas 

de estudo 

 Diário Gráfico(X) 

 

TRABALHO AUTONOMO+TPC 

 

 Arquivo de Imagens 

 Diário Gráfico 

 Trabalho de Pesquisa 

 Unidade permanente 

 Portefólio 

 Trabalhos de casa 

 Trabalhos teóricos 

 Jornal de Parede /Blog 

/Pág.Web.     (Y ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C = 0,65mX + 0,20 

mY + 0,15  mV 
 
 
 
 

m média 

 
 

 São contabilizados todos os 
elementos de avaliação ao 
longo do ano. 

 

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

 

GRUPO 600 DISCIPLINA DE DESENHO A (12º ANO) 
 

 

 
 
 

 

 Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de 27/10/2015 

 
- Apresentar os trabalhos de 
forma organizada 
- Respeitar os prazos de 
entrega de trabalhos 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Princípios e valores/ 
Competências Transversais e 
Educação para a Cidadania 

 

 Secundário – 15% 
 
 

 

 
- 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 correctamente os 

materiais e equipamentos, 

mantendo-os limpos e 

arrumados 

- Participar regularmente nas 

actividades de aula 

- Revelar empenhamento no 

trabalho 

- Revelar capacidade de auto-

avaliação 

- Manifestar respeito, 

abertura e capacidade de 

diálogo face a perspectivas 

/valoresdiferentes dos seus 

- Respeitar diferentes 

culturas 

 

 
 
 
 
 
 
 
Grelha de Avaliação de 
Princípios e Valores (V) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

15% 



 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA  SINTRA 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

GRUPO 600 DISCIPLINA DE DESENHO A (12º ANO) 
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Pedagógico de 27/10/2015 

 

- Assumir juízos de valor 

pessoais sobre factos,  

pessoas e situações, 

fundamentadasnum sistema 

de valor próprio e coerente 

- Reconhecer a importância 

de princípios e valores 

universalizantes na 

convivência social e 

política 

 

 
 
 
 
 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

Disciplina: GEOMETRIA DESCRITIVA  A                                                                                                                                                                  Nível: 10º / 11º 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 (50%) 
 

Instrumentos 
específicos: 

 
Trabalhos 
realizados na 
aula  
(20% ou 25%) 
 
Trabalhos 
realizados em 
casa  
(5% ou 10%) 
 
Portefólio (10%) 
 
 
Grelhas de 
Atitudes (*) 
 
 
 
Projetos DAC 

 
 

50% 
 
 

35% 
(ou 45%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

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

    100 

Ou 

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

  100 

Em que: 

 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média da avaliação dos Instrumentos Específicos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 
 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/09/2019 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 

Disciplina: HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES                                                                                                                                                 Nível:  10.º e 11.º Anos 
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Domínios 
/Módulos 

(Organizador das 
A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos alunos) 

Instrumentos 
de avaliação 

Ponderação 

 

COMPETÊNCIAS 

Conhecimentos 
 
Módulo Inicial:  
CRIATIVIDADE E 
RUTURAS 
 
Módulo 1:A CULTURA 
DA ÁGORA  

 
Módulo 2: A CULTURA 
DO SENADO 
 
Módulo 3: A CULTURA 
DO MOSTEIRO 
 
Módulo 4: A CULTURA 
DA CATEDRAL 
 
Módulo 5: A CULTURA 
DO PALÁCIO  
 
MÓDULO 6:A 
CULTURA DO PALCO 
 
MÓDULO 7: A 
CULTURA DO SALÃO 
 
MÓDULO 8: A 
CULTURA DA GARE 
 
MÓDULO 9: A 
CULTURA DO CINEMA     
MÓDULO 10: A 
CULTURA DO 

Conhecer, Saber, Cultura e Informação (A, B, C, D, F, I) 
- Realiza tarefas de memorização, associadas à compreensão e uso de saber;  
- Reconheceo contexto espacial dos diversos fenómenos culturais e artísticos; 
- Estabelece relações intra e interdisciplinares;  
- Valoriza o local e o regional enquanto cruzamento de múltiplas interações (artísticas, 
culturais, políticas, económicas e sociais) - Valoriza o património histórico, artístico, cultural, 
natural, local, regional e europeu, numa perspetiva de construção da cidadania europeia;  
- Reconhece os casos práticos como produtos e agentes do processo histórico-cultural em 
que se enquadram; 
- Reconhecer diferentes produções artísticas na época histórica e cultural em que se inserem, 
ou seja, saber-ver, saber- -ouvir, saber-interpretar e saber-contextualizar; 
- Utilizar, em cada área artística, vocabulário específico. 

Criativo (A, B, C, D, F, H, I,) 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, aplicando-o de forma criativa em situações específicas 
(…); 
- Valoriza formas criativas de intervenção democrática no contexto dos ambientes de 
aprendizagens e na vida coletiva da escola;  
- Utiliza meios diversos para expressar as aprendizagens, sabendo justificar a escolha desses 
meios e criando soluções criativas, originais e pessoais, no desenvolvimento e apresentação 
dos trabalhos. 

Crítico e Analítico (A, B, C, D, E, F, H, I) 
- 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); 
- Mobiliza o discurso oral, escrito e visual de forma argumentativa, tendo em conta a 
necessidade de estruturarem o pensamento para poderem expressar tomadas de posição, 
apresentarem argumentos e contra-argumentos e rebaterem os contra-argumentos de modo 
sistemático e autónomo;  

 
 

 
A. Linguagens e textos 

 
B. Informação e 

comunicação 
 
C. Raciocínio e 

resolução de 
problemas 
 

D. Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

 
E. Relacionamento 

interpessoal 
 

F. Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 
G. Bem-estar, saúde e 

ambiente 
 

H. Sensibilidade 
estética e artística 

 

 
 

 
 

TESTES  
e 

MINITESTES 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 
 

Componente 
Prática e/ou 
Experimental  

- Fichas 

Formativas; 

- Relatórios de  
atividades; 
- Guiões 
Temáticos e 
Sínteses 
temáticas;  
- Fichas de 
Trabalho 
individuais/grupo; 
- Trabalhos de 
pesquisa de 
grupo/individuais. 
- Grelha de registo 
dos 
trabalhos/fichas 

 
 
 

 
 

50% 
 
 
 

 
 

 
35%  

nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
 

ou  
 

45% 
nas disciplinas 
sem avaliação 

das DAC 
(*) 
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ESPAÇO VISUAL                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiza e/ou participa em debates que requeiram sustentação de afirmações e a 
elaboração de opiniões com base em factoshistóricos e conhecimentos da história da cultura 
e das artes;  
- Discute conceitos, factos e processos históricos, artísticos e culturais, numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar;  
- 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; 
- 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; 
- Mobiliza o conhecimento adquirido, específico da disciplina, aplicando-o de forma criativa 
em situações específicas, simples e complexas; 
- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade estética e artística e o juízo crítico, 
estimulando a fruição de bensculturais e artísticos. 
- Emite opiniões pessoais fundamentadas sobre produções artísticas das épocas em estudo, 
utilizando a linguagem das artes visuais; 

I. Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 
 

J. Consciência e 
domínio do Corpo 

 
 
 
 

realizadas. 

Oralidade: 
Apresentações 
orais; 

Elaboração de 
caderno 
Diário/Portefólio; 

Grelhas de 
observação 
direta de:  
- Participação 
pertinente em 
contexto de sala 
de aula;  
- Trabalho 
colaborativo de 
aula. 
 

Outros  
- Webquest; 
- etc. 

 
 

Instrumentos 
exclusivamente 
considerados 
Para avaliação do 
trabalho 
desenvolvido no 
âmbito do domínio 
de Autonomia 
Curricular (DAC):  

- Portfólio; 
- Diário de 
bordo; 
- Trabalhos de  
pesquisa; 
- Debates; 
- Apresentações; 
- Relatórios das  
atividades; 
- Etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10%  
nas disciplinas 
com avaliação 

das DAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indaga e Investiga (A, B, C, D, F, I) 
- Recolhe e seleciona informações de fontes fidedignas para a análise das temáticas em 
estudo;  
- Organiza de forma sistematizada e autónoma a informação recolhida;  
- 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; 
- Analisa factos históricos e obras artísticas, selecionando informação relevante para o tema 
em estudo;  
- Sabe problematizar os conhecimentos adquiridos de forma escrita, oral, visual e audiovisual. 

Sistematiza e Organiza (A, B, C, D, F, I) 
- Situa cronologicamente as principais etapas da evolução humana que encerram fenómenos 
culturais e artísticos específicos; 
- Planifica, sintetiza e organiza as informações de modo consolidar os conhecimentos 
adquiridos; 
- Sintetiza a informação relativa às características históricas, culturais e artísticas, tendo em 
linha de conta continuidades, inovações e ruturas; 
- Regista seletivamente a informação recolhida em fontes fidedignas de diversos tipos;  
- Elabora planos específicos e gerais, assim como esquemas simples e complexos; 



 

Critérios de Avaliação Específicos 
 

 

Disciplina: HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES                                                                                                                                                 Nível:  10.º e 11.º Anos 
 

Página 3/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- Valores 
 

- Organiza e sistematiza, seguindo tipologias diversas, acontecimentos históricos interligando-
os com os contextos artísticos e culturais de cada época.  

Questiona (A, B, C, D, E, F, I) 
 - Sabe colocar questões-chave cuja resposta abranja acontecimentos ou processos 
históricos, assim como o legado artístico e cultural; 
- Sabe colocar questões a terceiros e questionar os seus conhecimentos prévios. 

Comunica (A, B, C, D, E, F, I, J) 
- Sabe comunicar uni, bi e multidirecionalmente;  
- Responde, apresenta e mostra iniciativa; 
- Comunica os resultados de aprendizagens através de trabalhos e/ou projetos de diversa 
natureza: textos, imagens, desenhos, posters, maquetes, portefólios, debates, exposições, 
vídeos, apresentações digitais, blogues e/ou outros produtos multimédia, dramatizações, 
entre outros, elaborados individualmente ou em grupo, realizados no contexto da disciplina 
e/ou de forma interdisciplinar. 

Autoavalia-se e sabe fazer uma heteroavaliação (transversal às áreas) 
- Questiona de forma organizada e sustentada o trabalho efetuado por si e pelos outros;  
- Autoavalia as aprendizagens adquiridas, assim como os seus comportamentos e atitudes;  
- Avaliar de forma construtiva as aprendizagens, os comportamentos e as atitudes dos outros;  
- Aceita as críticas dos pares e dos/das docentes de forma positiva e construtiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atitudes e 
valores: 
Grelhas de 
observação direta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

Respeitador da diferença/ do outro (A, B, C, D, E, F, G, I) 
- Manifesta abertura à dimensão intercultural das sociedades contemporâneas; 
-Desenvolve a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores, numa perspetiva 
humanista.Aceita argumentos e contra-argumenta, tendo em conta diversos pontos de vista;  
-Sabe interagir com os outros no respeito pela diferença de opiniões e pela diversidade de 
pontos de vista;  
-Valoriza o mundo natural e a dignidade animal, através do respeito pela preservação da 
natureza e pelos direitos dos animais. 

Participativo e Colaborador (B, C, D, E, F) 
- Colabora com os pares e docentes, no sentido de melhorar ou aprofundar as suas ações;  
- Sabe intervir de forma solidária;  
- É solidário nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 

Responsável e Autónomo (C, D, E, F, G, I) 
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- Assume responsabilidades nas tarefas e perante atitudes e comportamentos manifestados;  
- Assume e cumpre compromissos;  
- Apresenta trabalhos com auto e heteroavaliação;  
- Dá conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G, J) 
- 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. 

 
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 

(*)Nas disciplinas em que a ponderação dos testes seja abaixo dos 50%, a ponderação dos instrumentos específicos deverá ser ajustada em concordância. 

 

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: HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES                                                                                                                                                 Nível:  10.º e 11.º Anos 
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Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

    100 

Ou 

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

  100 

Em que: 
CF – Classificação Final 
MT – Média dos Testes e Mini testes 
MIE – Média 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 



 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA  SINTRA 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

GRUPO 600  DISCIPLINA DE Of. de Artes (12º ANO) 
 

 

 
 
 

 

 Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de 27/10/2015 

 

Domínios de Avaliação 
(Ponderação) 

Conhecimentos/ 
Capacidades 

Modos e Instrumentos 
de avaliação Fórmulas de Cálculo Observações 

Instrumentos Valoração 

 
 
 

Saberes/ 
Competências Nucleares 

 

 Secundário – 80% 
 
 
 

 
 
 
De acordo com o currículo 

da Disciplina 
 
 
 

 
 

 Trabalhos realizados 
dentro da sala de 
aula. Part. Oral. (X) 

 

 Trabalhos realizados 
fora da sala de aula. 
Individuais/grupo (Y) 

 

 
 
 

70% 
 
 
 

10% 
 

 
 
 
 

C = 0,60  mX + 0,10  

mY + 0,20  mV 
 
 
 
 
 
 

m  média 

 

 São contabilizados todos os 
elementos de avaliação ao longo 
do ano. 

 

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

 
 
 

Princípios e valores/ 
Competências Transversais e 
Educação para a Cidadania 

 

 Secundário – 20% 
 
 

 

  
 
 
 
Grelha de Avaliação de 
Princípios e Valores (V) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 



 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA  SINTRA 
 

Departamento de Expressões / Grupo de Artes Visuais (Grupo 600) 

Disciplina de: Oficina de Multimédia do Curso de Artes Visuais (12.º ANO)   -   Critérios de Avaliação2019/2020 

 
 

 

 Aprovado em reunião de C. 

Pedagógico de 27/10/2015 

 

 

Domínios de Avaliação 
(Ponderação) 

Conhecimentos/ 
Capacidades 

Modos e Instrumentos 
de avaliação Fórmulas de Cálculo Observações 

Instrumentos Valoração 

 
 
 

Saberes/ 
Competências Nucleares 

 

 Secundário – 80% 
 
 
 

 

 Conhecimentos específicos da 
disciplina; 

 Comunicação escrita / oral; 

 Atividades experimentais / 
laboratoriais / de investigação / 
oficinais 

 

 Testes; 

 Instrumentos diversificados que 
permitam avaliar: (X) 
- Trabalhos realizados dentro da sala de 
 aula (individuais ou de grupo);  
 -  Apresentações orais individuais ou de 
grupo; 

    - Trabalhos práticos / laboratoriais;  
    - Registos de sala de aula 
    - Participação oral.  
 

 Trabalhos realizados fora da sala de 
aula, individuais/grupo, portefólio. (Y) 
 

 
 
 
 

 
 

50% 
 
 
 
 
 

30% 
 

 
 
A classificação atribuída  
corresponde ao cálculo  
da média ponderada,  
com arredondamento  
por defeito ou por excesso,  
utilizando todos os registos  
de avaliação realizados. 
A classificação final da 
disciplina obtém-se pela 
média aritmética simples, 
arredondada às unidades, 
das classificações obtidas 
em cada período.  
 

C = 0,50  mX + 0,30  mY 

+ 0,20  mV 
 
 

m  média 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 São contabilizados todos 
os elementos de avaliação 
ao longo do ano. 

 

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

 
 
 

Princípios e valores/ 
Competências Transversais e 
Educação para a Cidadania 

 

 Secundário – 20% 
 
 

 

 Pontualidade e assiduidade; 

 Organização e/ou apresentação do 
material necessário para as aulas;  

 Saber estar na sala de aula; 

 Empenho e participação no trabalho 
da aula cooperando com os colegas e 
com o professor; 

 Manifestação de espírito de iniciativa 
e de espírito crítico; 

 Cumprimento das tarefas extra-aula 

 
 
 
Grelha de Avaliação de Princípios e 
Valores (V) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20% 

NOTA:A avaliação visa a aferição de competências dos alunos, a verificação do grau de cumprimento dos objectivos fixados para a disciplina e o processo de ensino e de aprendizagem.  
Em todo o processo consideram-se também as aprendizagens no âmbito da educação para a cidadania, a compreensão e expressão em língua portuguesa e a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação.  
A classificação do desempenho dos alunos em cada um dos períodos corresponderá a todo o processo de avaliação desenvolvido desde o início do ano lectivo. 



 

 

 

         ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA − SINTRA 
 

                             Departamento de Expressões / Grupo de Artes Visuais (Grupo 600) 

           Disciplina de: Oficina de Multimédia do Curso de Artes Visuais (12.º ANO)   -   Critérios de Avaliação 2019 / 2020 

 
 

 

 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 

 

• Secundário – 80% 
 
 
 

 

• Conhecimentos específicos da 
disciplina; 

• Comunicação escrita / oral; 

• Atividades experimentais / 
laboratoriais / de investigação / 
oficinais 

 

• Testes; 

•  Instrumentos diversificados que 
permitam avaliar: (X) 
- Trabalhos realizados dentro da sala de 
    aula (individuais ou de grupo);       
 -  Apresentações orais individuais ou de 
grupo; 

    - Trabalhos práticos / laboratoriais;  
    - Registos de sala de aula 
    - Participação oral.  
 

• Trabalhos realizados fora da sala de 
aula, individuais/grupo, portefólio. (Y) 
 

 
 
 
 

 
 

50% 
 
 
 
 
 

30% 
 

 
 
A classificação atribuída  
corresponde ao cálculo  
da média ponderada,  
com arredondamento  
por defeito ou por excesso,  
utilizando todos os registos  
de avaliação realizados. 
A classificação final da 
disciplina obtém-se pela 
média aritmética simples, 
arredondada às unidades, 
das classificações obtidas 
em cada período.  
 

C = 0,50  mX + 0,30  mY 

+ 0,20  mV 
 
 

m − média  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• São contabilizados todos 
os elementos de avaliação 
ao longo do ano. 

 

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

 
 
 

Princípios e valores/ 
Competências Transversais e 
Educação para a Cidadania 

 

• Secundário – 20% 
 
 

 

• Pontualidade e assiduidade; 

• Organização e/ou apresentação do 
material necessário para as aulas;  

• Saber estar na sala de aula; 

• Empenho e participação no trabalho 
da aula cooperando com os colegas e 
com o professor; 

• Manifestação de espírito de iniciativa 
e de espírito crítico; 

• Cumprimento das tarefas extra-aula 

 
 
 
Grelha de Avaliação de Princípios e 
Valores (V) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20% 

NOTA: A avaliação visa a aferição de competências dos alunos, a verificação do grau de cumprimento dos objectivos fixados para a disciplina e o processo de ensino e de aprendizagem.  
Em todo o processo consideram-se também as aprendizagens no âmbito da educação para a cidadania, a compreensão e expressão em língua portuguesa e a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação.  
A classificação do desempenho dos alunos em cada um dos períodos corresponderá a todo o processo de avaliação desenvolvido desde o início do ano lectivo. 



     

   

 

 

 

 

 

 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DAS MATÉRIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 
 

 - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO -   
 

- CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS -  
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 7.º ano (5 matérias nível introdutório) 

Nível 3 4 5 
Nível/ grau  

consecução 
I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 

Suficiente Bom  Muito Bom 

A
n

d
e

b
o

l 

A
va

lia
çã

o
: 
1
 M

a
té

ri
a

 N
ív

e
l I

n
tr

o
d

u
tó

ri
o
 

Comete alguns erros na utilização do drible e nas opções do 
passe  

Dificuldades em desmarcar-se no sentido da baliza 
Remata em salto, mas s/ oposição 

Recua no sentido da sua baliza, mas não defende individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, mas muitas vezes longe do 
portador da bola 

Remata em salto, mas só quando a defesa não esta organizada 
Recua no sentido da sua baliza, mas não defende individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, criando vantagem para a sua 
equipa 

Remata em salto frequentemente e de forma oportuna 
Recua no sentido da sua baliza, defendendo individualmente 

Interrompe frequentemente as ações ofensivas da sua equipa Dá continuidade às ações ofensivas, mas com pouca ofensividade Assume a iniciativa nas ações ofensivas 

Jogo 5x5, campo inteiro, área 5m, bola afável n.º 0 

B
a

s
q

u
e

te
b

o
l 

Comete frequentemente erros na receção da bola 
Lança de curta distância s/ oposição 

Dribla apenas com a mão direita 
  Dificuldades em desmarcar-se 

Recebe a bola com as duas mãos e mas não se enquadra com o 
cesto  

Lança de curta distância c/ reduzida oposição 
Dificuldades em driblar c/ mão esquerda 
Dificuldades desmarcar-se c/ oposição 

Recebe a bola com as duas mãos e enquadra-se com o cesto 
Lança na passada e/ou de curta distância c/ oposição 

Dribla com ambas as mãos 
Desmarca-se oportunamente 

Interrompe frequentemente as ações ofensivas da sua equipa Dá continuidade às ações ofensivas, mas com pouca ofensividade Assume a iniciativa nas ações ofensivas 

Jogo 3x2 em ½ campo 
 

Jogo 3x3 em ½ campo 
 

F
u

te
b

o
l 

Garante, de forma inconsistente a posse da bola no controlo, 
passe e receção 

Remata c/ reduzida frequência  
Raramente cria situações de vantagem numérica, desmarcando-

se e/ou aclarando 
Na defesa poucas vezes marca um adversário 

Garante, muitas vezes, a posse no controlo, passe e receção, criando 
situações de vantagem para si e/ou equipa 

Remata algumas vezes c/ oportunidade e eficácia  
Algumas vezes cria situações de vantagem numérica, desmarcando-

se e/ou aclarando 
Na defesa, frequentemente, marca um adversário 

Garante a posse no controlo, passe e receção, criando situações de 
vantagem para si e/ou equipa 

Remata c/ oportunidade e facilidade  
 Cria situações de vantagem numérica, desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa marca um adversário 

Interrompe frequentemente as ações ofensivas da sua equipa Dá continuidade às ações ofensivas, mas com pouca ofensividade Assume a iniciativa nas ações ofensivas 

Jogo 3x3  
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 4x4  
 

V
o

le
ib

o
l 

Serve por baixo. Reduzida capacidade em sustentar a bola em 
passe. Não se desloca, passa a bola tensa para o colega e muito 

afastada da rede no passe de ataque 

Serve por baixo. Tem alguma capacidade em sustentar a bola se os 
deslocamentos não forem superiores a um passo. Passe de ataque 
baixo para entre a rede e o atacante. Dificuldades na utilização da 

manchete 

Serve por cima. Tem capacidade em sustentar a bola utilizando de 
forma ajustada o passe e a manchete; 

 

Jogo 2x2; campo 2,5x8m, 3 toques em passe  
 

Jogo 2x2, campo 3x9m. 3 toques 
 

Não cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 7.º ano (5 matérias nível introdutório) 

3 3 4 5 
Nível/ grau  

consecução 
I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 

Suficiente Bom  Muito Bom 

G
in

á
s

ti
c

a
 

d
e

  
S

o
lo

 

A
va

lia
çã

o
: 
1
 M

a
té

ri
a

 N
ív

e
l I

n
tr

o
d

u
tó

ri
o
 

Combina as habilidades em sequências realizando: cambalhota à frente c/ pés juntos, cambalhota à retaguarda pernas juntas e c/ pernas afastadas, posições de flexibilidade, cambalhota à fr pernas 
afastadas em plano inclinado, passagens por pino c/ camb fr,e, roda na cabeça do plinto 

     Faz todos os elementos com paragens ou todos em sequência 
exceto dois elementoscom pouca correcção técnica                                                                

 

Faz todos os elementos mas c/ pouca fluidez ou todosexceto um 
elemento c/ alguma correcção técnica                                

 

Faz tos os elementos c/ fluidez e correcção tecnica 

G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 

A
p

a
re

lh
o

s
 

Boque: salto ao eixo; Plinto: salto entre mãos e cambalhota à fr no plano longitudinal 
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, vela s/ corrida c/ saída dorsal  

Trave baixa: Marcha à fr e atrás, marcha à fr e atrás nas pontas dos pés, ½ volta em pontas, salto c/ pés juntos e flexão das pernas 
Barra Fixa: subida para apoio ventral, na barra baixa, seguida de rolamento à frente, Balanço atrás e à frente, c/ cambiada em suspensão à frente, e saída à retaguarda. Balanços laterais, com o 

deslocamento sucessivo das pegas, progredindo lateralmente na barra. 
Paralelas Simétricas: Subida para apoio radial, 2 balanços em apoio radial e saída à frente 

 Não faz um salto no boque/plinto, não faz um salto no 
minitrampolim, não faz um elemento na trave e não faz um 

elemento na barra fixa 
 

Não faz um salto no boque/plinto ou minitrampolim, não faz um 
elemento na trave ou na barra fixa 

 

Faz todas as sequências e saltos 

G
in

á
s

ti
c

a
 

A
c

ro
b

á
ti

c
a
 

Encadeamento de grupos c/ 4figuras acrobáticas (de pares ou trios),utilizando diversasdireções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições deequilíbrio e outras 
destrezas gímnicas, com as seguintes figuras ou outras de dificuldade similar 

 

 

Pouca correção técnica e/ou pouco encadeada e/ou c/ pouca ou 
nenhuma sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou alguma encadeada e/ou c/ alguma 
sincronização com a música 

Muita correção técnica e/ou Muito encadeada e/ou c/ muita 
sincronização com a música 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 7.º ano (5 matérias nível introdutório) 

3 3 4 5 
Nível/ grau  

consecução 
I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 

Suficiente Bom  Muito Bom 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

A
va

lia
çã

o
::
 3

 M
a

té
ri
a
s 

N
ív

e
l I

n
tr

o
d
u

tó
ri
o
 d

e
 3

 s
u
b

á
re

a
s 

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé) – mediana 
velocidade, com uma relação amplitude/frequência de passada 
desequilibrada; deficiente utilização do movimento dos braços e 
extensão dos membros inferiores, com reduzida elevação dos 

joelhos; 
Corrida de barreiras: Corrida de velocidade transpondo pequenos 

obstáculos combinando com deficiente fluidez e coordenação 
global, a corrida, a impulsão, o voo e a receção 

Corrida de estafetas: Recebe o testemunho na zona de 
transmissão e entrega-o com segurança e sem desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o 
cotovelo afastado do tronco  

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé)  – boa velocidade, com 
uma relação amplitude/frequência de passada equilibrada; deficiente 

utilização do movimento dos braços e extensão dos membros 
inferiores, com reduzida elevação dos joelhos; 

Corrida de velocidade transpondo pequenos obstáculos combinando 
com boa fluidez e coordenação global, a corrida, a impulsão, o voo e a 

receção 
Corrida de estafetas: Recebe o testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem desaceleração 

Lançamento do peso: Lança de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé) – boa velocidade, com 
uma relação amplitude/frequência de passada equilibrada; boa 
utilização do movimento dos braços e extensão dos membros 

inferiores, com boa elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade transpondo pequenos obstáculos em 3 

passadas combinando com muito boa fluidez e coordenação global, 
a corrida, a impulsão, o voo e a receção. 

Corrida de estafetas: Recebe o testemunho na zona de transmissão 
e entrega-o com segurança e sem desaceleração 

Lançamento do peso: Lança de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco 

D
a

n
ç

a
s

 S
o

c
ia

is
 (

co
n
su

lta
r 

A
n

e
xo

 B
) Em situação de Line Dance o aluno dançaMerengue: todo o esquema pré-definido (passos: lugar, progredindo à frente e atrás, laterais à direita e à esquerda, passos cruzados pela frente ou por trás; 

à frente e atrás com o mesmo apoio,voltas à direita e à esquerda) -4 frentes; 
Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico, passo progressivo e volta e contravolta); ValsaLenta (2 passos base, progredindo no sentido inverso, 2 passos base), 
alternando à frente e atrás, 2 passos base, virando ¼ de volta para a esquerda; Foxtrot(passos progressivos à frente/atrás), passo de espera/time step e passo de canto/rock turn virando ¼ de volta à 

esquerda) 
 
 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Line Dance Merengue; 8.º ano Bachata; 9.º ano: Line dance de Rumba quadrada e line dance de chá-chá-chá; 10.º ano: 
Kuduro e Bachata; 11ºano: Merengue a pares e Kizomba; 12 ano: Rumba quadrada e chá-chá-chá 

Faz os esquemascom reduzida autonomia, com insuficiente 
fluidez e com um inconsistente ritmo de execução 

 

Faz os esquemascom alguma autonomia, com alguma fluidez e com 
algum ritmo de execução 

 

Faz os esquemascom autonomia, fluidez e ritmo de execução 
 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dançaKuduro, (4 frentes- Lugar, Salto, 360º, Lateral direita e esq. e recuo); Bachata (1 frente - frente/trás, lateral, volta contra volta dir), Cha-cha-cha (1 frente - 
lateral, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta direita,volta esq). 

Em situação de dança a pares o aluno dança Kizomba (passo no lugar em 2 tempos, passo básico caminhando em 3 tempos e hesita); Bachata (frente/trás, lateral, volta contra volta);Cha-cha-cha 
(passo básico, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta à direita e volta à esq.); Rock (Passo Básico, Volta da mulher 90º à dir.,); 

D
a

n
ç

a
s

 
T

ra
d

ic
io

n
a

is
 

P
o

rt
u

g
u

e
s

a
s
 Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité e malhão-malhão 

 
APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling (dentro/fora, lateral, lateral ½ volta – c/ paus); 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Patuscada; 8.º ano: Regadinho; 9.º ano Tiniklin; 10ºano:Seriquité; 12ºano:malhão-malhão 

B
a

d
m

in
-

to
n

 

Reduzida capacidade em sustentar o volante utilizando o lob e o 
clear, com deslocamentos quase sempre nunca superiores a um 

passo 
 

Alguma capacidade em sustentar o volante utilizando o lob e o clear, 
mas quando os deslocamentos são superiores a 2 passos a eficácia 

diminui 
 

Grande capacidade em sustentar o volante utilizando o lob e o clear, 
mesmo após grandes deslocamentos 

 

Jogo 1x1, campo 3x11m 
 

T
é

n
is

 

Reduzida capacidade de reenvio da bola c/ deslocamentos quase 
inexistentes                                      

 

Alguma capacidade de reenvio da bola, com deslocamentos de 1 a 2 
passos                                      

 

Grande capacidade de reenvio da bola, com deslocamentos de 3 e 
4 passos  

Incapacidade de dar efeito à bola e se posicionar após cada 
batimento na linha de serviço                                    

 Jogo 1x1 c/ ressalto, campo 4x12m; serviço com ressalto c/ 
batimento abaixo do umbigo 

 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x14m; serviço com ressalto c/ batimento abaixo do umbigo 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 7.º ano (5 matérias nível introdutório) 

3 4 5 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 
Suficiente Bom  Muito Bom 

P
a

ti
n

a
g

e
m

 

A
va

lia
çã

o
::
 3

 M
a

té
ri
a
s 

N
ív

e
l 

In
tr

o
d

u
tó

ri
o

 d
e
 3

 s
u
b
á

re
a
s 

 
Realiza as seguintes  habilidades: arranca para a frente, para a 
esquerda e para a direita. Desliza sobre um patim; desliza para 
tras com os patins paralelos; desliza de cócoras. 

 

Realiza as seguintes  habilidades: arranca para a frente, para a 
esquerda e para a direita. Desliza sobre um patim; desliza para tras 
com os patins paralelos; desliza de cócoras; desliza para a frente e 
para tras desenhando um encadeamento de círculos (oitos). 
Realiza as seguintes  habilidades: arranca para a frente, para a 
esquerda e para a direita. Desliza sobre um patim; desliza para tras 
com os patins paralelos; desliza de cócoras; desliza para a frente e 
para tras desenhando um encadeamento de círculos (oitos). 

Curva com os pés paralelos à esquerda e à direita; trava em “T”: 
Meia volta com deslocamento à frente, invertendo a orientação 
corporal continuando o deslize. 

Realiza as habilidades com pouco equilibrio e pouca fluidez Realiza as habilidades com algum equilibrio e alguma fluidez Realiza as habilidades com equilibrio e fluidez 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 8.º ano (6 matérias nível introdutório) 

Nível 3 4 5 
Nível/ grau  

consecução 
I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 

Suficiente Bom  Muito Bom 

A
n

d
e

b
o

l 

A
va

lia
çã

o
::
1
 M

a
té

ri
a

 N
ív

e
l I

n
tr

o
d

u
tó

ri
o
 

Comete alguns erros na utilização do drible e nas opções do 
passe  

Dificuldades em desmarcar-se no sentido da baliza 
Remata em salto, mas s/ oposição 

Recua no sentido da sua baliza, mas não defende individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, mas muitas vezes longe do 
portador da bola 

Remata em salto, mas só quando a defesa não esta organizada 
Recua no sentido da sua baliza, mas não defende individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, criando vantagem para a sua 
equipa 

Remata em salto frequentemente e de forma oportuna 
Recua no sentido da sua baliza, defendendo individualmente 

Interrompe frequentemente as ações ofensivas da sua equipa Dá continuidade às ações ofensivas, mas com pouca ofensividade Assume a iniciativa nas ações ofensivas 

Jogo 5x5, campo inteiro, área 5m, bola afável n.º 0 

B
a

s
q

u
e

te
b

o
l 

Comete frequentemente erros na receção da bola 
Lança de curta distância s/ oposição 

Dribla apenas com a mão direita 
  Dificuldades em desmarcar-se 

Recebe a bola com as duas mãos e mas não se enquadra com o 
cesto  

Lança de curta distância c/ reduzida oposição 
Dificuldades em driblar c/ mão esquerda 
Dificuldades desmarcar-se c/ oposição 

Recebe a bola com as duas mãos e enquadra-se com o cesto 
Lança na passada e/ou de curta distância c/ oposição 

Dribla com ambas as mãos 
Desmarca-se oportunamente 

Interrompe frequentemente as ações ofensivas da sua equipa Dá continuidade às ações ofensivas, mas com pouca ofensividade Assume a iniciativa nas ações ofensivas 

Jogo 3x2 em ½ campo 
 

Jogo 3x3 em ½ campo 
 

F
u

te
b

o
l 

Garante, de forma inconsistente a posse da bola no controlo, 
passe e receção 

Remata c/ reduzida frequência  
 Cria situações de vantagem numérica, desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa poucas vezes marca um adversário 

Garante, muitas vezes, a posse no controlo, passe e receção, criando 
situações de vantagem para si e/ou equipa 

Remata algumas vezes c/ oportunidade e eficácia  
 Cria situações de vantagem numérica, desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa, frequentemente, marca um adversário 

Garante a posse no controlo, passe e receção, criando situações de 
vantagem para si e/ou equipa 

Remata c/ oportunidade e facilidade  
 Cria situações de vantagem numérica, desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa marca um adversário 

Interrompe frequentemente as ações ofensivas da sua equipa Dá continuidade às ações ofensivas, mas com pouca ofensividade Assume a iniciativa nas ações ofensivas 

Jogo 3x3 
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 4x4  
 

V
o

le
ib

o
l 

Serve por baixo. Reduzida capacidade em sustentar a bola em 
passe. Não se desloca, passa a bola tensa para o colega e muito 

afastada da rede no passe de ataque 

Serve por baixo. Tem alguma capacidade em sustentar a bola se os 
deslocamentos não forem superiores a um passo. Passe de ataque 
baixo para entre a rede e o atacante. Dificuldades na utilização da 

manchete 

Serve por cima. Tem capacidade em sustentar a bola utilizando de 
forma ajustada o passe e a manchete; 

 

Jogo 2x2; campo 2,5x8m, 3 toques em passe  
 

Jogo 2x2, campo 3x9m. 3 toques 
 

Não cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 8.º ano (6 matérias nível introdutório) 

Nível 3 4 5 
Nível/ grau  

consecução 
I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 

Suficiente Bom  Muito Bom 

G
in

á
s

ti
c

a
 

d
e

  
S

o
lo

 

A
va

lia
çã

o
::
 1

 M
a

té
ri
a

 N
ív

e
l I

n
tr

o
d
u

tó
ri
o
 

Combina as habilidades em sequências realizando: cambalhota à frente c/ pés juntos, cambalhota à retaguarda pernas juntas e c/ pernas afastadas, posições de flexibilidade, cambalhota à fr pernas 
afastadas em plano inclinado, passagens por pino c/ camb fr,e, roda na cabeça do plinto 

     Faz todos os elementos com paragens ou todos em sequência 
exceto dois elementos com pouca correcção técnica                                                                                                                        

 

Faz todos os elementos mas c/ pouca fluidez ou todos exceto um 
elemento c/ alguma correcção técnica                                                                

 

Faz tos os elementos c/ fluidez e correcção tecnica 

G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 

A
p

a
re

lh
o

s
 

Boque: salto ao eixo; Plinto: salto entre mãos e cambalhota à fr no plano longitudinal 
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, vela s/ corrida c/ saída dorsal  

Trave baixa: Marcha à fr e atrás, marcha à fr e atrás nas pontas dos pés, ½ volta em pontas, salto c/ pés juntos e flexão das pernas 
Barra Fixa: subida para apoio ventral, na barra baixa, seguida de rolamento à frente, Balanço atrás e à frente, c/ cambiada em suspensão à frente, e saída à retaguarda. Balanços laterais, com o 

deslocamento sucessivo das pegas, progredindo lateralmente na barra. 
Paralelas Simétricas: Subida para apoio radial, 2 balanços em apoio radial e saída à frente 

 Não faz um salto no boque/plinto, não faz um salto no 
minitrampolim, não faz um elemento na trave e não faz um 

elemento na barra fixa 
 

Não faz um salto no boque/plinto ou minitrampolim, não faz um 
elemento na trave ou na barra fixa 

 

Faz todas as sequências e saltos 

G
in

á
s

ti
c

a
 

A
c

ro
b

á
ti

c
a
 

Encadeamento de grupos c/ 4figuras acrobáticas (de pares ou de trios),utilizando diversasdireções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições deequilíbrio e 
outras destrezas gímnicas, com as seguintes figuras ou outras de dificuldade similar 

 

 

Pouca correção técnica e/ou pouco encadeada e/ou c/ pouca ou 
nenhuma sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou alguma encadeada e/ou c/ alguma 
sincronização com a música 

Muita correção técnica e/ou Muito encadeada e/ou c/ muita 
sincronização com a música 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 8.º ano (6 matérias nível introdutório) 

Nível 3 4 5 
Nível/ grau  

consecução 
I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) 

Suficiente Bom  Muito Bom 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

A
va

lia
çã

o
::
 4

 M
a

té
ri
a
s 

N
ív

e
l I

n
tr

o
d
u

tó
ri
o
, 
m

a
s 

só
 u

m
a
 r

a
q
u
e

ta
 

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé) – mediana 
velocidade, com uma relação amplitude/frequência de passada 
desequilibrada; deficiente utilização do movimento dos braços e 
extensão dos membros inferiores, com reduzida elevação dos 

joelhos; 
Corrida de barreiras: Corrida de velocidade transpondo pequenos 

obstáculos combinando com deficiente fluidez e coordenação 
global, a corrida, a impulsão, o voo e a receção 

Corrida de estafetas: Recebe o testemunho na zona de 
transmissão e entrega-o com segurança e sem desaceleração 

Lançamento do peso: Lança de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco  

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé) – boa velocidade, com 
uma relação amplitude/frequência de passada equilibrada; deficiente 

utilização do movimento dos braços e extensão dos membros 
inferiores, com reduzida elevação dos joelhos; 

Corrida de velocidade transpondo pequenos obstáculos combinando 
com boa fluidez e coordenação global, a corrida, a impulsão, o voo e a 

receção 
Corrida de estafetas: Recebe o testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem desaceleração 

Lançamento do peso: Lança de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé) – boa velocidade, com 
uma relação amplitude/frequência de passada equilibrada; boa 
utilização do movimento dos braços e extensão dos membros 

inferiores, com boa elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade transpondo pequenos obstáculos em 3 

passadas combinando com muito boa fluidez e coordenação global, 
a corrida, a impulsão, o voo e a receção. 

Corrida de estafetas: Recebe o testemunho na zona de transmissão 
e entrega-o com segurança e sem desaceleração 

Lançamento do peso: Lança de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco 

D
a

n
ç

a
s

 S
o

c
ia

is
 (

co
n
su

lta
r 

A
n

e
xo

 B
) Em situação de Line Dance o aluno dançaMerengue: todo o esquema pré-definido (passos: lugar, progredindo à frente e atrás, laterais à direita e à esquerda, passos cruzados pela frente ou por trás; 

à frente e atrás com o mesmo apoio,voltas à direita e à esquerda) -4 frentes; 
Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico, passo progressivo e volta e contravolta); ValsaLenta (2 passos base, progredindo no sentido inverso, 2 passos base), 
alternando à frente e atrás, 2 passos base, virando ¼ de volta para a esquerda; Foxtrot(passos progressivos à frente/atrás), passo de espera/time step e passo de canto/rock turn virando ¼ de volta à 

esquerda) 
 
 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Line Dance Merengue; 8.º ano Bachata; 9.º ano: Line dance de Rumba quadrada e line dance de chá-chá-chá; 10.º ano: 
Kuduro e Bachata; 11ºano: Merengue a pares e Kizomba; 12 ano: Rumba quadrada e chá-chá-chá 

Faz os esquemascom reduzida autonomia, com insuficiente 
fluidez e com um inconsistente ritmo de execução 

 

Faz os esquemascom alguma autonomia, com alguma fluidez e com 
algum ritmo de execução 

 

Faz os esquemascom autonomia, fluidez e ritmo de execução 
 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dançaKuduro, (4 frentes- Lugar, Salto, 360º, Lateral direita e esq. e recuo); Bachata (1 frente - frente/trás, lateral, volta contra volta dir), Cha-cha-cha (1 frente - 
lateral, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta direita,volta esq). 

Em situação de dança a pares o aluno dança Kizomba (passo no lugar em 2 tempos, passo básico caminhando em 3 tempos e hesita); Bachata (frente/trás, lateral, volta contra volta);Cha-cha-cha 
(passo básico, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta à direita e volta à esq.); Rock (Passo Básico, Volta da mulher 90º à dir.,); 

D
a

n
ç

a
s

 
T

ra
d

ic
io

n
a

is
 

P
o

rt
u

g
u

e
s

a
s
 Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité. 

 
APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling (dentro/fora, lateral, lateral ½ volta – c/ paus); 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Patuscada; 8.º ano: Regadinho; 9.º ano Tiniklin; 10ºano:Seriquité; 12ºano:malhão-malhão 

B
a

d
m

in
t

o
n

 

Reduzida capacidade em sustentar o volante utilizando o lob e o 
clear, com deslocamentos quase sempre nunca superiores a um 

passo 
 

Alguma capacidade em sustentar o volante utilizando o lob e o clear, 
mas quando os deslocamentos são superiores a 2 passos a eficácia 

diminui 
 

Grande capacidade em sustentar o volante utilizando o lob e o clear, 
mesmo após grandes deslocamentos 

 

Jogo 1x1, campo 3x11m 
 

T
é

n
is

 

Reduzida capacidade de reenvio da bola c/ deslocamentos quase 
inexistentes                                      

 

Alguma capacidade de reenvio da bola, com deslocamentos de 1 a 2 
passos                                      

 

Grande capacidade de reenvio da bola, com deslocamentos de 3 e 
4 passos  

Incapacidade de dar efeito à bola e se posicionar após cada 
batimento na linha de serviço                                    

 Jogo 1x1 c/ ressalto, campo 4x12m; serviço com ressalto c/ 
batimento abaixo do umbigo 

 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x14m; serviço com ressalto c/ batimento abaixo do umbigo 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 9.º ano  

Nível 3 4 5 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente 

A
n

d
e

b
o

l 

A
va

lia
çã

o
: 
2
 M

a
té

ri
a
s 

Comete alguns erros na utilização do 
drible e nas opções do passe  

Dificuldades em desmarcar-se no sentido 
da baliza 

Remata em salto, mas s/ oposição 
Recua no sentido da sua baliza, mas não 

defende individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, mas 
muitas vezes longe do portador da bola 

Remata em salto, mas só quando a 
defesa não esta organizada 

Recua no sentido da sua baliza, mas não 
defende individualmente 

 

Desmarca-se no sentido da baliza, 
criando vantagem para a sua equipa 
Remata em salto frequentemente e de 

forma oportuna 
Recua no sentido da sua baliza, 

defendendo individualmente 

Desmarca-se rapidamente, ocupando o espaço de jogo de forma equilibrada. 
Finaliza em remate em salto, utilizando fintas e mudanças de direção quer no 

contra ataque quer em ataque organizado 
Circula a bola, fixando o seu adv direto, sempre que não há situação de 

vantagem  
Defende individual, quer procurando desarmar quer impedir a finalização do 

adv com bola. 
 

De forma inconsistente/algumas vezes 

Interrompe frequentemente as ações 
ofensivas da sua equipa 

Dá continuidade às ações ofensivas, 
mas com pouca ofensividade 

Assume a iniciativa nas ações 
ofensivas 

Jogo 5x5, campo inteiro, área 5m, bola afável n.º 0 Jogo 5x5, campo inteiro, área 6 m 

B
a

s
q

u
e

te
b

o
l 

Comete frequentemente erros na receção 
da bola 

Lança de curta distância s/ oposição 
Dribla apenas com a mão direita 
  Dificuldades em desmarcar-se  

 
 

Recebe a bola com as duas mãos e mas 
não se enquadra com o cesto  

Lança de curta distância c/ reduzida 
oposição 

Dificuldades em driblar c/ mão esquerda 
Dificuldades desmarcar-se c/ oposição 

Recebe a bola com as duas mãos e 
enquadra-se com o cesto 

Lança na passada e/ou de curta distância 
c/ oposição 

Dribla com ambas as mãos 
Desmarca-se oportunamente 

 

Transição ofensiva: seleciona a ação mais ofensiva: passa ou progride em 
drible, utilizando fintas e mudanças de direção e ou de mão,  

 Ataque organizado, opta pela ação mais ofensiva: lança na passada ou de 
curta distância, liberta-se do defensor, utilizando fintas e dribles, para 

finalizar, passa, desmarcando-se de seguida e participa no ressalto 
 

Sem bola: no ataque: desmarca-se, oferece linha de passe ou aclara: 
Equipa sem posse da bola marca individualmente o adv direto procurando 

recuperar a posse da bola e dificultar o drible, o passe e o lançamento, 
colocando-se entre o jogador e o cesto 

 
 

Algumas vezes 
Interrompe frequentemente as ações 

ofensivas da sua equipa 
Dá continuidade às ações ofensivas, 

mas com pouca ofensividade 
Assume a iniciativa nas ações 

ofensivas 

Jogo 3x2 em ½ campo 
 

Jogo 3x3 em ½ campo 
 

Jogo 5x5 em campo inteiro 
 

F
u

te
b

o
l 

Garante, de forma inconsistente a posse 
da bola no controlo, passe e receção 

Remata c/ reduzida frequência  
 Cria situações de vantagem numérica, 

desmarcando-se e/ou aclarando 
Na defesa poucas vezes marca um 

adversário 
 

Garante, muitas vezes, a posse no 
controlo, passe e receção, criando 
situações de vantagem para si e/ou 

equipa 
Remata algumas vezes c/ oportunidade e 

eficácia  
 Cria situações de vantagem numérica, 

desmarcando-se e/ou aclarando 
Na defesa, frequentemente, marca um 

adversário 
 

Garante a posse no controlo, passe e 
receção, criando situações de vantagem 

para si e/ou equipa 
Remata c/ oportunidade e facilidade  

 Cria situações de vantagem numérica, 
desmarcando-se e/ou aclarando 
Na defesa marca um adversário 

 

Garante a posse no controlo, enquadrando-se ofensivamente, simulando e ou 
fintando 

Combina o passe com a sua própria desmarcação 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 

Conduz a bola, de preferência em progressão  
Desmarca-se garantindo a largura e a profundidade do ataque. 

Na defesa marca o seu atacante, procurando dificulta-lhe a ação ofensiva. 

De forma inconsistente/algumas vezes 
Interrompe frequentemente as ações 

ofensivas da sua equipa 
Dá continuidade às ações ofensivas, 

mas com pouca ofensividade 
Assume a iniciativa nas ações 

ofensivas 
Jogo 3x3 s/ GR c/ 1 ou 2 jockers 

 
Jogo 4x4 c/ 1 jocker  

 
Jogo 4x4  

 
Jogo 5x5 

V
o

le
ib

o
l 

Serve por baixo. Reduzida capacidade 
em sustentar a bola em passe. Não se 

desloca, passa a bola tensa para o 
colega e muito afastada da rede no passe 

de ataque 

Serve por baixo. Tem alguma capacidade 
em sustentar a bola se os deslocamentos 
não forem superiores a um passo. Passe 

de ataque baixo para entre a rede e o 
atacante. Dificuldades na utilização da 

manchete 

Serve por cima. Tem capacidade em 
sustentar a bola utilizando de forma 

ajustada o passe e a manchete; 
 

Remata ocasionalmente 
Reduzido êxito na utilização da manchete 

Dificuldades na execução do serviço ténis e do 2º toque em passe 

Jogo 2x2; campo 2,5x8m, 3 toques em passe  
 

Jogo 2x2, campo 3x9m. 3 toques 
 

Jogo 3x3, campo 4,5x9m., 3 toques 
 

Não cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 9.º ano  

Nível 3 4 5 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente 

G
in

á
s

ti
c

a
 

d
e

  
S

o
lo

 

A
va

lia
çã

o
: 
1
 M

a
té

ri
a
 

Combina as habilidades em sequências realizando: cambalhota à frente c/ pés juntos, cambalhota à retaguarda pernas juntas 
e c/ pernas afastadas, posições de flexibilidade, cambalhota à fr pernas afastadas em plano inclinado, passagens por pino c/ 

camb fr,e, roda na cabeça do plinto 

Esquema com cambalhota à frente saltada, pino br c/ enrolamento à fr, 
enrolamento à frente com pernas afastadas e estendidas roda, posição de 

flexibilidade  
      Faz todos os elementos com paragens 

ou todos em sequência exceto dois 
elementos com pouca correcção técnica                                                                                                                        

 

Faz todos os elementos mas c/ pouca 
fluidez ou todos exceto um elemento c/ 

alguma correcção técnica                                                                
 

Faz tos os elementos c/ fluidez e 
correcção tecnica 

Realiza todas as habilidades inicas da sequência de acordo com o padrão 
global de execução, combinando-as com fluidez, amplitude e correcção técnica 

G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 A

p
a

re
lh

o
s
 

Boque: salto ao eixo; Plinto: salto entre mãos e cambalhota à fr no plano longitudinal 
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, vela s/ corrida c/ saída dorsal  

Trave baixa: Marcha à fr e atrás, marcha à fr e atrás nas pontas dos pés, ½ volta em pontas, salto c/ pés juntos e flexão das 
pernas 

Barra Fixa: subida para apoio ventral, na barra baixa, seguida de rolamento à frente, Balanço atrás e à frente, c/ cambiada em 
suspensão à frente, e saída à retaguarda. Balanços laterais, com o deslocamento sucessivo das pegas, progredindo 

lateralmente na barra. 
Paralelas Simétricas: Subida para apoio radial, 2 balanços em apoio radial e saída à frente 

 

Plinto: salto ao eixo c/ plinto transversal e c/ plinto longitudinal e entre mãos 
salto c/ plinto longitudinal  

Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, e s/ corrida c/ saída 
dorsal  

salto engrupado c/ saída ventral. e s/ corrida saída dorsal,  salto encarpado c/ 
saída ventral e s/ corrida saída dorsal, encarpado e  1 pirueta c/ saída ventral e 

s/ corrida saída dorsal 
Trave baixa: Entrada a um pé, com chamada do outro pé, Marcha na ponta dos 
pés, àfrente e atrás, Meia volta, com balanço de uma perna, Salto a pés juntos, 

com flexão de pernas, Avião,. Saída em salto em extensão com meia pirueta. 
Barra fixa: Subida de frente para apoio facial, Meia volta em apoio, com 

passagem alternada das pernas estendidas, Rolamento à frente com pernas 
estendidas, balanços,Saída à frente, com movimento de báscula da bacia  

Paralelas Simétricas: Subida para apoio radial; seguido de afastamento dos 
membros inferiores, rolamento à frente, 2 balanços em apoio radial e saída à 

retaguarda. 
 

Não faz um salto no boque/plinto, não faz 
um salto no minitrampolim, não faz um 

elemento na trave e não faz um elemento 
na barra fixa 

 

Não faz um salto no boque/plinto ou 
minitrampolim, não faz um elemento na 

trave ou na barra fixa 
 

Faz todas as sequências e saltos 

Não faz um salto no boque ou plinto, não faz um salto no minitrampolim, não 
faz um elemento na trave e Não faz um elemento na barra fixa 

 

G
in

á
s

ti
c

a
 A

c
ro

b
á

ti
c

a
 

Encadeamento de grupos, c/ 4figuras acrobáticas (pares ou trios),utilizando diversasdireções e sentidos, afundos, piruetas, 
rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições deequilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as seguintes figuras 

ou outras de dificuldade similar 
 

Coreografia c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios),utilizando diversasdireções 
e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), 
posições deequilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as seguintes figuras ou 

outras de dificuldade similar ou maior 
 

  

Pouca correção técnica e/ou pouco 
encadeada e/ou c/ pouca ou nenhuma 

sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou alguma 
encadeada e/ou c/ alguma sincronização 

com a música 

Muita correção técnica e/ou Muito 
encadeada e/ou c/ muita sincronização 

com a música 

Pouca correção técnica e/ou pouco encadeada e/ou c/ pouca ou nenhuma 
sincronização com a música 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 9.º ano  

Nível 3 4 5 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente 

D
a

n
ç

a
s

 S
o

c
ia

is
 (

co
n
su

lta
r 

A
n

e
xo

 B
) 

A
va

lia
çã

o
: 
1
 M

a
té

ri
a
 

Em situação de Line Dance o aluno dançaMerengue: todo o esquema pré-definido (passos: lugar, progredindo à frente 
e atrás, laterais à direita e à esquerda, passos cruzados pela frente ou por trás; à frente e atrás com o mesmo apoio,voltas à 

direita e à esquerda) -4 frentes; 
Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico, passo progressivo e volta e contravolta); 
ValsaLenta (2 passos base, progredindo no sentido inverso, 2 passos base), alternando à frente e atrás, 2 passos base, 
virando ¼ de volta para a esquerda; Foxtrot(passos progressivos à frente/atrás), passo de espera/time step e passo de 

canto/rock turn virando ¼ de volta à esquerda) 
 
 

Em situação de Line Dance o aluno dança Salsa (Passo básico, Passo 
lateral, abertura à dir e esq, passos atrás ou à frente,volta à direita e à 

esquerda) 

Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo 
básico c/ ¼ v esq, passo progressivo c/ ¼ v esq, volta e contravolta e volta 

circular, promenade/new yorker e Volta à esq/spot turner );Cha-cha-cha (passo 
básico, lateral/time step, promenade,*hand to hand, volta à direita e volta à 

esq.); Rock (Passo Básico, Troca de lugar dir/esq ¼ v H e ¾ M, Troca de lugar 
esq/dir ¼ v H e ¾ M, Volta da mulher 90º à dir., Volta da mulher com troca de 

lugar e Troca de lugar por trás das costas);Valsa Lenta (¼ v dir, ¼ v esq, 
passo de espera, passo de canto/rock turn), Foxtrot (¼ v dir, ¼ v esq, passo 
de espera, passo de canto/box turn, promenade) e Tango (Rock Turn, Rock 

Turn virando ½ volta à esquerda, Promenade) 
 
 
 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Line Dance Merengue; 8.º ano Bachata; 9.º ano: Line dance de Rumba quadrada e line dance de chá-chá-chá; 10.º ano: 
Kuduro e Bachata; 11ºano: Merengue a pares e Kizomba; 12 ano: Rumba quadrada e chá-chá-chá 

Faz os esquemascom reduzida 
autonomia, com insuficiente fluidez e com 

um inconsistente ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom alguma autonomia, 
com alguma fluidez e com algum ritmo de 

execução 
 

Faz os esquemascom autonomia, fluidez 
e ritmo de execução 

 

Faz os esquemascom reduzida autonomia, com insuficiente fluidez e com um 
inconsistente ritmo de execução 

 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dançaKuduro, (4 frentes- Lugar, Salto, 360º, Lateral direita e esq. e recuo); Bachata (1 
frente - frente/trás, lateral, volta contra volta dir), Cha-cha-cha (1 frente - lateral, frente/trás, lateral/time step, promenade, 
volta direita,volta esq). 

Em situação de dança a pares o aluno dança Kizomba (passo no lugar em 2 tempos, passo básico caminhando em 3 
tempos e hesita); Bachata (frente/trás, lateral, volta contra volta);Cha-cha-cha (passo básico, frente/trás, lateral/time step, 

promenade, volta à direita e volta à esq.); Rock (Passo Básico, Volta da mulher 90º à dir.,); 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dança Kuduro, (4 frentes- Lg, St, 
360º, *Lat dtª/volta esq,,*Rc c/ volta dtª), Cha Cha Cha (4 frentes - lateral,1/4 

v dtª frente/trás, lateral /time step, promenade, volta direita/ volta esq.). 
 

Em situação de dança a pares o aluno dança Bachata (em roda – lateral, 
frente/trás, abraço – rot esq M. promenade, volta por debaixo dos braços); 

Kizomba (lugar, passo básico caminhando,hesita, relógio, *saída do homem, 
*saída da mulher); Salsa (Passo básico, Passo lateral, abertura à dir e esq, 

volta da mulher e volta do homem, *Troca de Lugar); 

D
a

n
ç

a
s

 

T
ra

d
ic

io
n

a
is

 

P
o

rt
u

g
u

e
s

a
s
 Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité. 

 
APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling (dentro/fora, lateral, lateral ½ volta – c/ paus); 

Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité, 
Malhão Malhão e Malhão Minhoto 

APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling(c/ paus – passos: dentro/fora, 
lateral, lateral ½ v, *losango, *cruzamento, *pés juntos, *quadrado e 

*ampulheta), Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Patuscada; 8.º ano: Regadinho; 9.º ano Tiniklin; 10ºano:Seriquité; 12ºano:malhão-malhão 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física  – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 9.º ano  

Nível 3 4 5 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente 

 A
tl

e
ti

s
m

o
 

A
va

lia
çã

o
: 
2
 M

a
té

ri
a
s 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – mediana velocidade, com uma 

relação amplitude/frequência de passada 
desequilibrada; deficiente utilização do 
movimento dos braços e extensão dos 

membros inferiores, com reduzida 
elevação dos joelhos; 

Corrida de barreiras: Corrida de 
velocidade transpondo pequenos 

obstáculos combinando com deficiente 
fluidez e coordenação global, a corrida, a 

impulsão, o voo e a receção 
Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem 

balanço (2 /3Kg),empurrando o peso 
para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco  

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – boa velocidade, com uma relação 

amplitude/frequência de passada 
equilibrada; deficiente utilização do 

movimento dos braços e extensão dos 
membros inferiores, com reduzida 

elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade transpondo 

pequenos obstáculos combinando com 
boa fluidez e coordenação global, a 

corrida, a impulsão, o voo e a receção 
Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem 
balanço (2 /3Kg),empurrando o peso para 

a frente e para cima, mantendo o 
cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – boa velocidade, com uma relação 

amplitude/frequência de passada 
equilibrada; boa utilização do movimento 

dos braços e extensão dos membros 
inferiores, com boa elevação dos joelhos; 

Corrida de velocidade transpondo 
pequenos obstáculos em 3 passadas 
combinando com muito boa fluidez e 

coordenação global, a corrida, a 
impulsão, o voo e a receção. 

Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem 
balanço (2 /3Kg),empurrando o peso para 

a frente e para cima, mantendo o 
cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de pé) – boa velocidade, uma boa 
relação amplitude/frequência de passada; 

boa coordenação m sup/m inf, elevação dos joelhos e  extensão dos m inf; 
Corrida de velocidade com barreiras – boa velocidade, com ritmo algo 
inconstante, cumprindo as 3 passadas, perdendo alguma velocidade à 

passagem dos obstáculos; transposição saltada, descoordenada e 
desequilibrada. 

Corrida de estafetas: Recebe o testemunho em movimento,na zona de 
transmissão  entregando-o com segurança e sem desaceleração acentuada 
Lançamento do peso: Lança de costas sem balanço (3 /4Kg),roda e avança a 

bacia, empurrando o peso para a frente e para cima, mantendo o cotovelo 
afastado do tronco 

B
a

d
m

in
to

n
 Reduzida capacidade em sustentar o 

volante utilizando o lob e o clear, com 
deslocamentos quase sempre nunca 

superiores a um passo 
 

Alguma capacidade em sustentar o 
volante utilizando o lob e o clear, mas 

quando os deslocamentos são superiores 
a 2 passos a eficácia diminui 

 

Grande capacidade em sustentar o 
volante utilizando o lob e o clear, mesmo 

após grandes deslocamentos 
 

Alguma dificuldade em sustentar o volante na situação de defesa, utilizando de 
forma mais ou menos ajustada o lob 

Capacidade em finalizar as jogadas através de remates ou deslocar 
continuamente o adv. através de clears compridos ou amortis 

Cap. dinâmica de defender todo o campo 
 Jogo 1x1, campo 3x11m 

 
Jogo 1x1, campo 3x11m 

 

T
é

n
is

 

Reduzida capacidade de reenvio da bola 
c/ deslocamentos quase inexistentes                                      

 

Alguma capacidade de reenvio da bola, 
com deslocamentos de 1 a 2 passos                                      

 

Grande capacidade de reenvio da bola, 
com deslocamentos de 3 e 4 passos  

Incapacidade de dar efeito à bola e se 
posicionar após cada batimento na linha 

de serviço                                    
 

Alguma cap. de batimento da bola à direita com efeito a favor 
 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x18m; serviço ténis para zona de serviço 
 Jogo 1x1 c/ ressalto, campo 4x12m; 

serviço com ressalto c/ batimento abaixo 
do umbigo 

 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x14m; serviço com ressalto c/ batimento 
abaixo do umbigo 

 

Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário deslocando-o 
continuamente obrigando-o a errar 

 

 

 

 

 

 



Escola Secundária Ferreira Dias 
 

 

 Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física       13 
 

Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 10.º ano (5 introdutório+1 elementar) 

Classif. 10 a 11 valores 12 a 13 valores 14 a 15 valores 16 a 17 valores 18 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  

A
n

d
e

b
o

l 

A
va

lia
çã

o
:2

 M
a

té
ri
a
s 

Comete alguns erros na utilização do 
drible e nas opções do passe  

Dificuldades em desmarcar-se no sentido 
da baliza 

Remata em salto, mas s/ oposição 
Recua no sentido da sua baliza, mas não 

defende individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, mas 
muitas vezes longe do portador da bola 

Remata em salto, mas só quando a 
defesa não esta organizada 

Recua no sentido da sua baliza, mas não 
defende individualmente 

 

Desmarca-se no sentido da baliza, 
criando vantagem para a sua equipa 
Remata em salto frequentemente e de 

forma oportuna 
Recua no sentido da sua baliza, 

defendendo individualmente 

Desmarca-se rapidamente, ocupando o espaço de jogo de forma equilibrada. 
Finaliza em remate em salto, utilizando fintas e mudanças de direção quer no 

contra ataque quer em ataque organizado 
Circula a bola, fixando o seu adv direto, sempre que não há situação de 

vantagem  
Defende individual, quer procurando desarmar quer impedir a finalização do adv 

com bola. 
 

 
 

 
 

Frequentemente 
Interrompe frequentemente as ações 

ofensivas da sua equipa 
Dá continuidade às ações ofensivas, 

mas com pouca ofensividade 
Assume a iniciativa nas ações 

ofensivas De forma inconsistente/algumas vezes Frequentemente 

Jogo 5x5, campo inteiro, área 5m, bola afável n.º 0 Jogo 5x5, campo inteiro, área 6 m 

B
a

s
q

u
e

te
b

o
l 

Comete frequentemente erros na receção 
da bola 

Lança de curta distância s/ oposição 
Dribla apenas com a mão direita 
  Dificuldades em desmarcar-se  

 
 

Recebe a bola com as duas mãos e mas 
não se enquadra com o cesto  

Lança de curta distância c/ reduzida 
oposição 

Dificuldades em driblar c/ mão esquerda 
Dificuldades desmarcar-se c/ oposição 

Recebe a bola com as duas mãos e 
enquadra-se com o cesto 

Lança na passada e/ou de curta distância 
c/ oposição 

Dribla com ambas as mãos 
Desmarca-se oportunamente 

 

Transição ofensiva: seleciona a ação mais ofensiva: passa ou progride em 
drible, utilizando fintas e mudanças de direção e ou de mão,  

 Ataque organizado, opta pela ação mais ofensiva: lança na passada ou de 
curta distância, liberta-se do defensor, utilizando fintas e dribles, para 

finalizar, passa, desmarcando-se de seguida e participa no ressaltoseguida  
Sem bola: no ataque: desmarca-se, oferece linha de passe ou aclara: 

Equipa sem posse da bola marca individualmente o adv direto procurando 
recuperar a posse da bola e dificultar o drible, o passe e o lançamento, 

colocando-se entre o jogador e o cesto 
 

Algumas vezes Frequentemente 
Interrompe frequentemente as ações 

ofensivas da sua equipa 
Dá continuidade às ações ofensivas, 

mas com pouca ofensividade 
Assume a iniciativa nas ações 

ofensivas 

Jogo 3x2 em ½ campo 
 

Jogo 3x3 em ½ campo 
 

Jogo 5x5 em campo inteiro 
 

F
u

te
b

o
l 

Garante, de forma inconsistente a posse 
da bola no controlo, passe e receção 

Remata c/ reduzida frequência  
 Cria situações de vantagem numérica, 

desmarcando-se e/ou aclarando 
Na defesa poucas vezes marca um 

adversário 
 

Garante, muitas vezes, a posse no 
controlo, passe e receção, criando 
situações de vantagem para si e/ou 

equipa 
Remata algumas vezes c/ oportunidade e 

eficácia  
 Cria situações de vantagem numérica, 

desmarcando-se e/ou aclarando 
Na defesa, frequentemente, marca um 

adversário 
 

Garante a posse no controlo, passe e 
receção, criando situações de vantagem 

para si e/ou equipa 
Remata c/ oportunidade e facilidade  

 Cria situações de vantagem numérica, 
desmarcando-se e/ou aclarando 
Na defesa marca um adversário 

 

Garante a posse no controlo, enquadrando-se ofensivamente, simulando e ou 
fintando 

Combina o passe com a sua própria desmarcação 
Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 

Conduz a bola, de preferência em progressão  
Desmarca-se garantindo a largura e a profundidade do ataque. 

Na defesa marca o seu atacante, procurando dificulta-lhe a ação ofensiva. 

De forma inconsistente/algumas vezes Frequentemente Interrompe frequentemente as ações 
ofensivas da sua equipa 

Dá continuidade às ações ofensivas, 
mas com pouca ofensividade 

Assume a iniciativa nas ações 
ofensivas 

Jogo 3x3 
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 5x5 

V
o

le
ib

o
l 

Serve por baixo. Reduzida capacidade 
em sustentar a bola em passe. Não se 

desloca, passa a bola tensa para o 
colega e muito afastada da rede no passe 

de ataque 

Serve por baixo. Tem alguma capacidade 
em sustentar a bola se os deslocamentos 
não forem superiores a um passo. Passe 

de ataque baixo para entre a rede e o 
atacante. Dificuldades na utilização da 

manchete 

Serve por cima. Tem capacidade em 
sustentar a bola utilizando de forma 

ajustada o passe e a manchete; 
 

Remata ocasionalmente 
Reduzido êxito na utilização da manchete 
Dificuldades na execução do serviço ténis 

e do 2º toque em passe 

Remata com frequência 
Utiliza com êxito a manchete, mas de 

forma inconsistente  
Serviço tipo ténis da linha de fundo 

Jogo 2x2; campo 2,5x8m, 3 toques em passe  
 

Jogo 2x2, campo 3x9m. 3 toques 
 

Jogo 3x3, campo 4,5x9m., 3 toques 
 

Jogo 3x3, campo 4,5x11m. ou 4x4, 
campo 6x12 m, 3 toques 

 Não cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 10.º ano (5 introdutório+1 elementar) 

Classif. 10 a 11 valores 12 a 13 valores 14 a 15 valores 16 a 17 valores 18 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  

G
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 d

e
  

S
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lo
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Sequência com cambalhota à frente c/ pés juntos, cambalhota à retaguarda pernas juntas e c/ pernas afastadas, posições de 
flexibilidade, cambalhota à fr pernas afastadas em plano inclinado, passagens por pino c/ cambalhota à  fr, a partir dum plinto 

e de uma parede, roda na cabeça do plinto 

Esquema com cambalhota à frente 
saltada, pino br c/ enrolamento à fr, 
enrolamento à frente com pernas 

afastadas e estendidas roda, posição de 
flexibilidade  

 

+ cambalhota à retaguarda c/ pernas 

unidas e estendidas, rodada, 

     Faz todos os elementos com paragens 
ou todos em sequência exceto dois 

elementos com pouca correcção técnica                                                                                                                        
 

Faz todos os elementos mas c/ pouca 
fluidez ou todos exceto um elemento c/ 

alguma correcção técnica                                                                
 

Faz tos os elementos c/ fluidez e 
correcção tecnica 

Realiza todas as habilidades inicas da sequência de acordo com o padrão global 
de execução, combinando-as com fluidez, amplitude e correcção técnica 

G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 A

p
a

re
lh

o
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Boque: salto ao eixo; Plinto: salto entre mãos e cambalhota à fr no plano longitudinal 
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, vela s/ corrida c/ saída dorsal  

Trave baixa: Marcha à fr e atrás, marcha à fr e atrás nas pontas dos pés, ½ volta em pontas, salto c/ pés juntos e flexão das 
pernas 

Barra Fixa: subida para apoio ventral, na barra baixa, seguida de rolamento à frente, Balanço atrás e à frente, c/ cambiada em 
suspensão à frente, e saída à retaguarda. Balanços laterais, com o deslocamento sucessivo das pegas, progredindo 

lateralmente na barra. 
 

Plinto: salto ao eixo c/ plinto transversal e c/ plinto longitudinal e entre mãos salto 
c/ plinto longitudinal  

Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, e s/ corrida c/ saída dorsal  
salto engrupado c/ saída ventral. e s/ corrida saída dorsal,  salto encarpado c/ 

saída ventral e s/ corrida saída dorsal, encarpado e  1 pirueta c/ saída ventral e s/ 
corrida saída dorsal 

Trave : Entrada a um pé, com chamada do outro pé, Marcha na ponta dos pés, à 
frente e atrás, Meia volta, com balanço de uma perna, Salto a pés juntos, com 
flexão de pernas, Avião,. Saída em salto em extensão com meia pirueta. Trave 

baixa -  nível elementar suficiente e Trave alta - nível elementar Bom  
Barra fixa: Subida de frente para apoio facial, Meia volta em apoio, com 

passagem alternada das pernas estendidas, Rolamento à frente com pernas 
estendidas, balanços,Saída à frente, com movimento de báscula da bacia  

 

Não faz um salto no boque/plinto, não faz 
um salto no minitrampolim, não faz um 

elemento na trave e não faz um elemento 
na barra fixa 

 

Não faz um salto no boque/plinto ou 
minitrampolim, não faz um elemento na 

trave ou na barra fixa 
 

Faz todas as sequências e saltos 

Não faz um salto no boque ou plinto, não 
faz um salto no minitrampolim, não faz 

um elemento na trave e Não faz um 
elemento na barra fixa 

 

Não faz um salto no boque, plinto ou 
minitrampolim, não faz um elemento na 

trave ou na barra fixa 
 

G
in

á
s

ti
c

a
 A

c
ro

b
á

ti
c

a
 

Encadeamento de grupos, c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios), utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, 
rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as seguintes 

figuras om as seguintes figuras ou outras de dificuldade similar 
 

Coreografia c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios), utilizando diversas direções 
e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), 
posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as seguintes figuras ou 

outras de as seguintes figuras ou outras de dificuldade similar ou maior 
 

  

Pouca correção técnica e/ou pouco 
encadeada e/ou c/ pouca ou nenhuma 

sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou alguma 
encadeada e/ou c/ alguma sincronização 

com a música 

Muita correção técnica e/ou Muito 
encadeada e/ou c/ muita sincronização 

com a música 

Pouca correção técnica e/ou pouco 
encadeada e/ou c/ pouca ou nenhuma 

sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou alguma 
encadeada e/ou c/ alguma 

sincronização com a música 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 10.º ano (5 introdutório+1 elementar) 
Classif. 10 a 11 valores 12 a 13 valores 14 a 15 valores 16 a 17 valores 18 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  
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Em situação de Line Dance o aluno dançaMerengue: todo o esquema pré-definido (passos: lugar, progredindo à frente 
e atrás, laterais à direita e à esquerda, passos cruzados pela frente ou por trás; à frente e atrás com o mesmo apoio,voltas à 

direita e à esquerda) -4 frentes; 
Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico, passo progressivo e volta e contravolta); 
ValsaLenta (2 passos base, progredindo no sentido inverso, 2 passos base), alternando à frente e atrás, 2 passos base, 
virando ¼ de volta para a esquerda; Foxtrot(passos progressivos à frente/atrás), passo de espera/time step e passo de 

canto/rock turn virando ¼ de volta à esquerda) 
 
 

Em situação de Line Dance o aluno dança Salsa (Passo básico, Passo 
lateral, abertura à dir e esq, passos atrás ou à frente,volta à direita e à esquerda) 

Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo 
básico c/ ¼ v esq, passo progressivo c/ ¼ v esq, volta e contravolta e volta 

circular, promenade/new yorker e Volta à esq/spot turner );Cha-cha-cha (passo 
básico, lateral/time step, promenade,*hand to hand, volta à direita e volta à esq.); 
Rock (Passo Básico, Troca de lugar dir/esq ¼ v H e ¾ M, Troca de lugar esq/dir 

¼ v H e ¾ M, Volta da mulher 90º à dir., Volta da mulher com troca de lugar e 
Troca de lugar por trás das costas);Valsa Lenta (¼ v dir, ¼ v esq, passo de 

espera, passo de canto/rock turn), Foxtrot (¼ v dir, ¼ v esq, passo de espera, 
passo de canto/box turn, promenade) e Tango (Rock Turn, Rock Turn virando ½ 

volta à esquerda, Promenade) 
 
 
 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Line Dance Merengue; 8.º ano Bachata; 9.º ano: Line dance de Rumba quadrada e line dance de chá-chá-chá; 10.º ano: 
Kuduro e Bachata; 11ºano: Merengue a pares e Kizomba; 12 ano: Rumba quadrada e chá-chá-chá 

Faz os esquemascom reduzida 
autonomia, com insuficiente fluidez e com 

um inconsistente ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom alguma autonomia, 
com alguma fluidez e com algum ritmo de 

execução 
 

Faz os esquemascom autonomia, fluidez 
e ritmo de execução 

 

Faz os esquemascom reduzida 
autonomia, com insuficiente fluidez e com 

um inconsistente ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom alguma 
autonomia, com alguma fluidez e com 

algum ritmo de execução 
 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dançaKuduro, (4 frentes- Lugar, Salto, 360º, Lateral direita e esq. e recuo); Bachata (1 
frente - frente/trás, lateral, volta contra volta dir), Cha-cha-cha (1 frente - lateral, frente/trás, lateral/time step, promenade, 
volta direita,volta esq). 

Em situação de dança a pares o aluno dança Kizomba (passo no lugar em 2 tempos, passo básico caminhando em 3 
tempos e hesita); Bachata (frente/trás, lateral, volta contra volta);Cha-cha-cha (passo básico, frente/trás, lateral/time step, 

promenade, volta à direita e volta à esq.); Rock (Passo Básico, Volta da mulher 90º à dir.,); 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dança Kuduro, (4 frentes- Lg, St, 

360º, *Lat dtª/volta esq,,*Rc c/ volta dtª), Cha Cha Cha (4 frentes - lateral,1/4 v 
dtª frente/trás, lateral /time step, promenade, volta direita/ volta esq.). 

 
Em situação de dança a pares o aluno dança Bachata (em roda – lateral, 
frente/trás, abraço – rot esq M. promenade, volta por debaixo dos braços); 

Kizomba (lugar, passo básico caminhando,hesita, relógio, *saída do homem, 
*saída da mulher); Salsa (Passo básico, Passo lateral, abertura à dir e esq, volta 

da mulher e volta do homem, *Troca de Lugar); 

D
a

n
ç

a
s

 

T
ra
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is
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s
 Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité. 

 
APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling (dentro/fora, lateral, lateral ½ volta – c/ paus); 

Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité, 
Malhão Malhão e Malhão Minhoto 

APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling(c/ paus – passos: dentro/fora, 
lateral, lateral ½ v, *losango, *cruzamento, *pés juntos, *quadrado e *ampulheta), 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Patuscada; 8.º ano: Regadinho; 9.º ano Tiniklin; 10ºano:Seriquité; 12ºano:malhão-malhão 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 10.º ano (5 introdutório+1 elementar) 
Classif. 10 a 11 valores 12 a 13 valores 14 a 15 valores 16 a 17 valores 18 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  
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Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – mediana velocidade, com uma 

relação amplitude/frequência de passada 
desequilibrada; deficiente utilização do 
movimento dos braços e extensão dos 

membros inferiores, com reduzida 
elevação dos joelhos; 

Corrida de velocidade transpondo 
pequenos obstáculos combinando com 

deficiente fluidez e coordenação global, a 
corrida, a impulsão, o voo e a receção 

Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem 

balanço (2 /3Kg),empurrando o peso 
para a frente e para cima, mantendo o 

cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – boa velocidade, com uma relação 

amplitude/frequência de passada 
equilibrada; deficiente utilização do 

movimento dos braços e extensão dos 
membros inferiores, com reduzida 

elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade transpondo 

pequenos obstáculos combinando com 
boa fluidez e coordenação global, a 

corrida, a impulsão, o voo e a receção 
Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem 
balanço (2 /3Kg),empurrando o peso para 

a frente e para cima, mantendo o 
cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – boa velocidade, com uma relação 

amplitude/frequência de passada 
equilibrada; boa utilização do movimento 

dos braços e extensão dos membros 
inferiores, com boa elevação dos joelhos; 

Corrida de velocidade transpondo 
pequenos obstáculos em 3 passadas 
combinando com muito boa fluidez e 

coordenação global, a corrida, a 
impulsão, o voo e a receção. 

Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de lado sem 
balanço (2 /3Kg),empurrando o peso para 

a frente e para cima, mantendo o 
cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – boa velocidade, uma boa relação 

amplitude/frequência de passada; 
boa coordenação m sup/m inf, elevação 

dos joelhos e  extensão dos m inf; 
Corrida de velocidade com barreiras – 

boa velocidade, com ritmo algo 
inconstante, cumprindo as 3 passadas, 

perdendo alguma velocidade à passagem 
dos obstáculos; transposição saltada, 

descoordenada e desequilibrada. 
Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho em movimento,na zona de 
transmissão  entregando-o com 
segurança e sem desaceleração 
acentuada 

Lançamento do peso: Lança de costas 
sem balanço (3 /4Kg),roda e avança a 

bacia, empurrando o peso para a frente e 
para cima, mantendo o cotovelo afastado 

do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida 
de blocos) – boa velocidade, uma boa 

relação amplitude/frequência de 
passada; 

boa coordenação m sup/m inf, 
elevação dos joelhos e  extensão dos 

m inf; 
Corrida de velocidade com barreiras – 
boa velocidade, com ritmo inconstante, 
cumprindo as 3 passadas, perdendo 
alguma velocidade à passagem dos 
obstáculos; transposição rasante, mas 
algo descoordenada e dCorrida de 
estafetas: Recebe o testemunho em 
movimento,na zona de transmissão  
entregando-o com segurança e sem 
desaceleração acentuada 
Lançamento do peso: Lança de costas 
sem balanço (3 /4Kg),roda e avança a 

bacia, empurrando o peso para a frente 
e para cima, mantendo o cotovelo 
afastado do troncoesequilibrada. 

 

B
a

d
m

in
to

n
 

Reduzida capacidade em sustentar o 
volante utilizando o lob e o clear, com 
deslocamentos quase sempre nunca 

superiores a um passo 
 

Alguma capacidade em sustentar o 
volante utilizando o lob e o clear, mas 

quando os deslocamentos são superiores 
a 2 passos a eficácia diminui 

 

Grande capacidade em sustentar o 
volante utilizando o lob e o clear, mesmo 

após grandes deslocamentos 
 

Alguma dificuldade em sustentar o 
volante na situação de defesa, utilizando 
de forma mais ou menos ajustada o lob 

Capacidade em finalizar as jogadas 
através de remates ou deslocar 

continuamente o adv. através de clears 
compridos ou amortis 

Cap. dinâmica de defender todo o campo 
 

Cap. dinâmica de defender todo o 
campo e devolver o volante através de 

lobs, clears, amortis ou drives  
Capacidade em finalizar as jogadas 

com eficácia 

Jogo 1x1, campo 3x11m Jogo 1x1, campo 3x11m 
 

Jogo 1x1, campo 5x11m 
 

T
é

n
is

 

Reduzida capacidade de reenvio da bola 
c/ deslocamentos quase inexistentes                                      

 

Alguma capacidade de reenvio da bola, 
com deslocamentos de 1 passo                                      

 

Grande capacidade de reenvio da bola, 
com deslocamentos de 2 a3 passos  

Incapacidade de dar efeito à bola e se 
posicionar após cada batimento na linha 

de serviço                                    
 

Alguma cap. de batimento da bola à 
direita com efeito a favor 

 

Cap. de batimento da bola à direita 
com efeito  

Reduzida cap. de batimento da bola à 
esq.  

 Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x18m; serviço ténis para zona de serviço 
 Jogo 1x1 c/ ressalto, campo 4x12m; 

serviço com ressalto c/ batimento abaixo 
do umbigo 

 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x14m; serviço com ressalto c/ batimento 
abaixo do umbigo 

 

Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário deslocando-o 
continuamente obrigando-o a errar 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 11.º ano (4 introdutório+2 elementar) 

Classif. 10 valores 11 a 12 valores 13 a 14 valures 15 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 
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Comete alguns erros na 
utilização do drible e nas opções 

do passe  
Dificuldades em desmarcar-se 

no sentido da baliza 
Remata em salto, mas s/ 

oposição 
Recua no sentido da sua baliza, 

mas não defende 
individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, 
mas muitas vezes longe do 

portador da bola 
Remata em salto, mas só 

quando a defesa não esta 
organizada 

Recua no sentido da sua baliza, 
mas não defende individualmente 

 

Desmarca-se no sentido 
da baliza, criando 

vantagem para a sua 
equipa 

Remata em salto 
frequentemente e de 

forma oportuna 
Recua no sentido da sua 

baliza, defendendo 
individualmente 

Desmarca-se rapidamente, ocupando o espaço de jogo de forma equilibrada. 
Finaliza em remate em salto, utilizando fintas e mudanças de direção quer no contra ataque quer em ataque 

organizado 
Circula a bola, fixando o seu adv direto, sempre que não há situação de vantagem  

Defende individual, quer procurando desarmar quer impedir a finalização do adv com bola. 
 

De forma inconsistente/algumas 
vezes 

Frequentemente De forma 
consistente/sistematicamente 

Interrompe frequentemente as 
ações ofensivas da sua equipa 

Dá continuidade às ações 
ofensivas, mas com pouca 

ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Jogo 5x5, campo inteiro, área 5m, bola afável n.º 0 Jogo 5x5, campo inteiro, área 6 m 

B
a

s
q

u
e

te
b

o
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Comete frequentemente erros 
na receção da bola 

Lança de curta distância s/ 
oposição 

Dribla apenas com a mão direita 
  Dificuldades em desmarcar-se  

 
 

Recebe a bola com as duas mãos 
e mas não se enquadra com o 

cesto  
Lança de curta distância c/ 

reduzida oposição 
Dificuldades em driblar c/ mão 

esquerda 
Dificuldades desmarcar 

-se c/ oposição 

Recebe a bola com as 
duas mãos e enquadra-se 

com o cesto 
Lança na passada e/ou 

de curta distância c/ 
oposição 

Dribla com ambas as 
mãos 

Desmarca-se 
oportunamente 

 

Transição ofensiva: seleciona a ação mais ofensiva: passa ou progride em drible, utilizando fintas e mudanças 
de direção e ou de mão,  

 Ataque organizado, opta pela ação mais ofensiva: lança na passada ou de curta distância, liberta-se do 
defensor, utilizando fintas e dribles, para finalizar, passa, desmarcando-se de seguida e participa no 

ressaltoseguida  
Sem bola: no ataque: desmarca-se, oferece linha de passe ou aclara: 

Equipa sem posse da bola marca individualmente o adv direto procurando recuperar a posse da bola e dificultar o 
drible, o passe e o lançamento, colocando-se entre o jogador e o cesto 

 Algumas vezes Frequentemente Sistematicamente 

Interrompe frequentemente as 
ações ofensivas da sua equipa 

Dá continuidade às ações 
ofensivas, mas com pouca 

ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Jogo 3x2 em ½ campo 
 

Jogo 3x3 em ½ campo 
 

Jogo 5x5 em campo inteiro 
 

F
u

te
b

o
l 

Garante, de forma inconsistente 
a posse da bola no controlo, 

passe e receção 
Remata c/ reduzida frequência  
 Cria situações de vantagem 

numérica, desmarcando-se e/ou 
aclarando 

Na defesa poucas vezes marca 
um adversário 

 

Garante, muitas vezes, a posse no 
controlo, passe e receção, criando 

situações de vantagem para si 
e/ou equipa 

Remata algumas vezes c/ 
oportunidade e eficácia  

 Cria situações de vantagem 
numérica, desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa, frequentemente, marca 

um adversário 
 

Garante a posse no 
controlo, passe e receção, 

criando situações de 
vantagem para si e/ou 

equipa 
Remata c/ oportunidade e 

facilidade  
 Cria situações de 

vantagem numérica, 
desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa marca um 

adversário 
 

Garante a posse no controlo, enquadrando-se ofensivamente, simulando e ou fintando 
Combina o passe com a sua própria desmarcação 

Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Conduz a bola, de preferência em progressão  

Desmarca-se garantindo a largura e a profundidade do ataque. 
Na defesa marca o seu atacante, procurando dificulta-lhe a ação ofensiva. 

De forma inconsistente/algumas 
vezes 

Frequentemente De forma 
consistente/sistematicamente Interrompe frequentemente as 

ações ofensivas da sua equipa 
Dá continuidade às ações 

ofensivas, mas com pouca 
ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Jogo 3x3 
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 5x5 

V
o

le
ib

o
l 

Serve por baixo. Reduzida 
capacidade em sustentar a bola 

em passe. Não se desloca, 
passa a bola tensa para o 

colega e muito afastada da rede 
no passe de ataque 

Serve por baixo. Tem alguma 
capacidade em sustentar a bola se 

os deslocamentos não forem 
superiores a um passo. Passe de 
ataque baixo para entre a rede e o 
atacante. Dificuldades na utilização 

da manchete 

Serve por cima. Tem 
capacidade em sustentar 
a bola utilizando de forma 

ajustada o passe e a 
manchete; 

 

Remata ocasionalmente 
Reduzido êxito na utilização da 

manchete 
Dificuldades na execução do serviço 

ténis e do 2º toque em passe 

Remata com frequência 
Utiliza com êxito a manchete, mas 

de forma inconsistente  
Serviço tipo ténis da linha de fundo 

Remata sistematicamente 
Utiliza de forma ajustada e eficaz a 

manchete 
Serviço tipo ténis da linha de fundo 

Defende utilizando o passe ou a 
manchete 

Jogo 2x2; campo 2,5x8m, 3 toques em passe  
 

Jogo 2x2, campo 
3x9m. 3 toques 

 

Jogo 3x3, campo 4,5x9m., 3 
toques 

 

Jogo 3x3, campo 4,5x11m. ou 4x4, campo 6x12 m, 3 toques 
 

Não cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 11.º ano (4 introdutório+2 elementar) 

Classif. 10 valores 11 a 12 valores 13 a 14 valures 15 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 

G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
  

S
o

lo
 

A
va

lia
çã

o
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ri
a
 

Combina as habilidades em sequências realizando: cambalhota à frente c/ pés juntos, 
cambalhota à retaguarda pernas juntas e c/ pernas afastadas, posições de flexibilidade, 
cambalhota à fr pernas afastadas em plano inclinado, passagens por pino c/ camb fr,e, 

roda na cabeça do plinto 

Esquema com cambalhota à frente 
saltada, pino br c/ enrolamento à fr, 
enrolamento à frente com pernas 

afastadas e estendidas roda, posição de 
flexibilidade  

 

+ cambalhota à retaguarda c/ 

pernas unidas e estendidas, 
rodada, 

+ cambalhota à retaguarda c/ 

passagem por pino. 

     Faz todos os elementos 
com paragens ou todos em 

sequência exceto dois 
elementos com pouca 

correcção técnica                                                                                                                        
 

Faz todos os elementos 
mas c/ pouca fluidez ou todos 
exceto um elemento c/ alguma 

correcção técnica                                                                
 

Faz tos os elementos c/ 
fluidez e correcção tecnica 

Realiza todas as habilidades inicas da sequência de acordo com o padrão global de execução, combinando-as com 
fluidez, amplitude e correcção técnica, amplitude e correcção técnica 

G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 A

p
a

re
lh

o
s

 Boque: salto ao eixo; Plinto: salto entre mãos e cambalhota à fr no plano longitudinal 
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, vela s/ corrida c/ saída dorsal  
Trave baixa: Marcha à fr e atrás, marcha à fr e atrás nas pontas dos pés, ½ volta em 

pontas, salto c/ pés juntos e flexão das pernas 
Barra Fixa: subida para apoio ventral, na barra baixa, seguida de rolamento à frente, 
Balanço atrás e à frente, c/ cambiada em suspensão à frente, e saída à retaguarda. 

Balanços laterais, com o deslocamento sucessivo das pegas, progredindo lateralmente na 
barra. 

Plinto: salto ao eixo c/ plinto transversal e c/ plinto longitudinal e entre mãos salto c/ plinto longitudinal  
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, e s/ corrida c/ saída dorsal  

salto engrupado c/ saída ventral. e s/ corrida saída dorsal,  salto encarpado c/ saída ventral e s/ corrida saída dorsal, 
encarpado e  1 pirueta c/ saída ventral e s/ corrida saída dorsal 

Trave: Entrada a um pé, com chamada do outro pé, Marcha na ponta dos pés, àfrente e atrás, Meia volta, com 
balanço de uma perna, Salto a pés juntos, com flexão de pernas, Avião,. Saída em salto em extensão com meia 

pirueta. Trave baixa -  nível elementar suficiente e Trave alta - nível elementar Bom e Muito Bom 

Barra fixa: Subida de frente para apoio facial, Meia volta em apoio, com passagem alternada das pernas estendidas, 
Rolamento à frente com pernas estendidas, balanços,Saída à frente, com movimento de báscula da bacia  

 
Não faz um salto no 

boque/plinto, não faz um salto 
no minitrampolim, não faz um 
elemento na trave e não faz 
um elemento na barra fixa 

 

Não faz um salto no 
boque/plinto ou minitrampolim, 
não faz um elemento na trave 

ou na barra fixa 
 

Faz todas as sequências 
e saltos Não faz um salto no boque ou plinto, não 

faz um salto no minitrampolim, não faz 
um elemento na trave e Não faz um 

elemento na barra fixa 
 

Não faz um salto no boque, 
plinto ou minitrampolim, não faz 

um elemento na trave ou na barra 
fixa 

 

Faz todas as sequências e saltos 

G
in

á
s

ti
c

a
 A

c
ro

b
á
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c
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Encadeamento de grupos, c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios), utilizando diversas 
direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), 

posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as seguintes figuras om as 
seguintes figuras ou outras de dificuldade similar 

 

Coreografia c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios), utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, 
rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as 

seguintes figuras ou outras de as seguintes figuras ou outras de dificuldade similar ou maior 
 

  

Pouca correção técnica e/ou 
pouco encadeada e/ou c/ 

pouca ou nenhuma 
sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou 
alguma encadeada e/ou c/ 

alguma sincronização com a 
música 

Muita correção técnica e/ou 
Muito encadeada e/ou c/ 

muita sincronização com a 
música 

Pouca correção técnica e/ou pouco 
encadeada e/ou c/ pouca ou nenhuma 

sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou 
alguma encadeada e/ou c/ alguma 

sincronização com a música 

Muita correção técnica e/ou Muito 
encadeada e/ou c/ muita sincronização 

com a música 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de pé) – mediana 
velocidade, com uma relação 

amplitude/frequência de 
passada desequilibrada; 
deficiente utilização do 

movimento dos braços e 
extensão dos membros 
inferiores, com reduzida 
elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade 
transpondo pequenos 

obstáculos combinando com 
deficiente fluidez e 

coordenação global, a corrida, 
a impulsão, o voo e a receção 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de pé) – boa 

velocidade, com uma relação 
amplitude/frequência de 

passada equilibrada; 
deficiente utilização do 

movimento dos braços e 
extensão dos membros 
inferiores, com reduzida 
elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade 
transpondo pequenos 

obstáculos combinando com 
boa fluidez e coordenação 

global, a corrida, a impulsão, o 
voo e a receção 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de pé) – boa 

velocidade, com uma relação 
amplitude/frequência de 
passada equilibrada; boa 

utilização do movimento dos 
braços e extensão dos 

membros inferiores, com boa 
elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade 
transpondo pequenos 

obstáculos em 3 passadas 
combinando com muito boa 

fluidez e coordenação global, 
a corrida, a impulsão, o voo e 

a receção. 
 
 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé)  – boa velocidade, uma boa relação 

amplitude/frequência de passada; 
boa coordenação m sup/m inf, elevação 

dos joelhos e  extensão dos m inf; 
Corrida de velocidade com barreiras – 

boa velocidade, com ritmo algo 
inconstante, cumprindo as 3 passadas, 

perdendo alguma velocidade à passagem 
dos obstáculos; transposição saltada, 

descoordenada e desequilibrada. 
 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de blocos) – boa 
velocidade, uma boa relação 

amplitude/frequência de passada; 
boa coordenação m sup/m inf, 

elevação dos joelhos e  extensão 
dos m inf; 

Corrida de velocidade com 
barreiras – boa velocidade, com 

ritmo inconstante, cumprindo as 3 
passadas, perdendo alguma 
velocidade à passagem dos 

obstáculos; transposição rasante, 
mas algo descoordenada e 

desequilibrada. 
 

Corrida de velocidade de 40m(partida 
de blocos) – boa velocidade, uma boa 

relação amplitude/frequência de 
passada; 

boa coordenação m sup/m inf, 
elevação dos joelhos e  extensão dos 

m inf; 
Corrida de velocidade com barreiras – 

boa velocidade, com ritmo quase 
constante, cumprindo as 3 passadas, 
perdendo muito pouca velocidade à 

passagem dos obstáculos; 
transposição rasante, coordenada e 

equilibrada. 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 11.º ano (4 introdutório+2 elementar) 

Classif. 10 valores 11 a 12 valores 13 a 14 valures 15 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 
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Em situação de Line Dance o aluno dançaMerengue: todo o esquema pré-definido 
(passos: lugar, progredindo à frente e atrás, laterais à direita e à esquerda, passos cruzados 
pela frente ou por trás; à frente e atrás com o mesmo apoio,voltas à direita e à esquerda) -4 

frentes; 
Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico, passo 

progressivo e volta e contravolta); ValsaLenta (2 passos base, progredindo no sentido inverso, 
2 passos base), alternando à frente e atrás, 2 passos base, virando ¼ de volta para a 

esquerda; Foxtrot(passos progressivos à frente/atrás), passo de espera/time step e passo de 
canto/rock turn virando ¼ de volta à esquerda) 

 
 

Em situação de Line Dance o aluno dança Salsa (Passo básico, Passo lateral, abertura à dir e esq, 
passos atrás ou à frente,volta à direita e à esquerda) 

Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico c/ ¼ v esq, passo 
progressivo c/ ¼ v esq, volta e contravolta e volta circular, promenade/new yorker e Volta à esq/spot turner 

);Cha-cha-cha (passo básico, lateral/time step, promenade,*hand to hand, volta à direita e volta à esq.); Rock 
(Passo Básico, Troca de lugar dir/esq ¼ v H e ¾ M, Troca de lugar esq/dir ¼ v H e ¾ M, Volta da mulher 90º à 
dir., Volta da mulher com troca de lugar e Troca de lugar por trás das costas);Valsa Lenta (¼ v dir, ¼ v esq, 
passo de espera, passo de canto/rock turn), Foxtrot (¼ v dir, ¼ v esq, passo de espera, passo de canto/box 

turn, promenade) e Tango (Rock Turn, Rock Turn virando ½ volta à esquerda, Promenade) 
 
 
 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Line Dance Merengue; 8.º ano Bachata; 9.º ano: Line dance  de Rumba quadrada e line dance de chá-chá-chá; 10.º ano: Kuduro 
e Bachata; 11ºano: Merengue a pares e Kizomba; 12º ano: Rumba quadrada e chá-chá-chá 

Faz os esquemascom 
reduzida autonomia, com 

insuficiente fluidez e com um 
inconsistente ritmo de 

execução 
 

Faz os esquemascom alguma 
autonomia, com alguma fluidez e 

com algum ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom 
autonomia, fluidez e ritmo de 

execução 
 

Faz os esquemascom reduzida 
autonomia, com insuficiente fluidez e 

com um inconsistente ritmo de 
execução 

 

Faz os esquemascom alguma 
autonomia, com alguma fluidez e 

com algum ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom autonomia, 
fluidez e ritmo de execução 

 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dançaKuduro, (4 frentes- Lugar, Salto, 360º, Lateral 
direita e esq. e recuo); Bachata (1 frente - frente/trás, lateral, volta contra volta dir), Cha-cha-
cha (1 frente - lateral, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta direita,volta esq). 

Em situação de dança a pares o aluno dança Kizomba (passo no lugar em 2 tempos, 
passo básico caminhando em 3 tempos e hesita); Bachata (frente/trás, lateral, volta contra 
volta);Cha-cha-cha (passo básico, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta à direita e 

volta à esq.); Rock (Passo Básico, Volta da mulher 90º à dir.,); 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dança Kuduro, (4 frentes- Lg, St, 360º, *Lat dtª/volta esq,,*Rc c/ 

volta dtª), Cha Cha Cha (4 frentes - lateral,1/4 v dtª frente/trás, lateral /time step, promenade, volta direita/ volta 
esq.). 

 
Em situação de dança a pares o aluno dança Bachata (em roda – lateral, frente/trás, abraço – rot esq M. 

promenade, volta por debaixo dos braços); Kizomba (lugar, passo básico caminhando,hesita, relógio, *saída do 
homem, *saída da mulher); Salsa (Passo básico, Passo lateral, abertura à dir e esq, volta da mulher e volta do 

homem, *Troca de Lugar); Forró (PB Lateral; PB Frente / Trás; PB Abertura; Chuveirinho; Giro Simples c/ Troca 
de lugar, *Chave de braço e*Enrola a Dama) 

D
a
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 Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité. 
 

APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling (dentro/fora, lateral, lateral ½ volta – c/ paus); 

Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité, Malhão Malhão e Malhão 
Minhoto 

APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling(c/ paus – passos: dentro/fora, lateral, lateral ½ v, *losango, 
*cruzamento, *pés juntos, *quadrado e *ampulheta), 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Patuscada; 8.º ano: Regadinho; 9.º ano Tiniklin; 10ºano:Seriquité; 12ºano:malhão-malhão 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 11.º ano (4 introdutório+2 elementar) 

Classif. 10 valores 11 a 12 valores 13 a 14 valures 15 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 
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Reduzida capacidade em 
sustentar o volante utilizando 

o lob e o clear, com 
deslocamentos quase sempre 
nunca superiores a um passo 

 

Alguma capacidade em 
sustentar o volante utilizando o 
lob e o clear, mas quando os 

deslocamentos são superiores a 
2 passos a eficácia diminui 

 

Grande capacidade em 
sustentar o volante utilizando 
o lob e o clear, mesmo após 

grandes deslocamentos 
 

Alguma dificuldade em sustentar o 
volante na situação de defesa, 

utilizando de forma mais ou menos 
ajustada o lob 

Capacidade em finalizar as jogadas 
através de remates ou deslocar 
continuamente o adv. através de 

clears compridos ou amortis 
Cap. dinâmica de defender todo o 

campo 
 

Cap. dinâmica de defender todo o 
campo e devolver o volante 

através de lobs, clears, amortis ou 
drives  

Capacidade em finalizar as 
jogadas com eficácia  

Cap. dinâmica de defender todo o 
campo através de lobs, clears, amortis 

ou drives 
Capacidade em finalizar as jogadas 

através de remates, em apoio e 
suspensão, ou deslocar continuamente 
o adv. através de clears compridos ou 

amortis 
Cap. dinâmica de defender todo o 

campo, deslocando-se posteriormente 
para a linha de fundo 

 Jogo 1x1, campo 3x11m 
 Jogo 1x1, campo 3x11m 

 
Jogo 1x1, campo 5x11m 

 

T
é

n
is

 

Reduzida capacidade de 
reenvio da bola c/ 

deslocamentos quase 
inexistentes                                      

 

Alguma capacidade de reenvio 
da bola, com deslocamentos de 

1 a 2 passos                                      
 

Grande capacidade de reenvio 
da bola, com deslocamentos 

de 3 e 4 passos  
Incapacidade de dar efeito à 

bola e se posicionar após 
cada batimento na linha de 

serviço                                    
 

Alguma cap. de batimento da bola à 
direita com efeito a favor 

 

Cap. de batimento da bola à direita 
com efeito  

Reduzida cap. de batimento da 
bola à esq.  

 

Cap. de batimento da bola à direita e 
esquerda com efeito a favor 

Alguma cap. de batimento da bola à dir 
com efeito contrário 

Após batimento desloca-se para a linha 
de fundo 

 
Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x18m; serviço ténis para zona de serviço 

 Jogo 1x1 c/ ressalto, campo 
4x12m; serviço com ressalto c/ 

batimento abaixo do umbigo 

 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x14m; serviço com ressalto 
c/ batimento abaixo do umbigo 

 

Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário deslocando-o continuamente obrigando-o a errar 

C
o

rf
e

b
o

l 

Opta pela ação mais ofensiva: lança ou passa; em situação de finalização, sem 
oposição, faz lançamento parado; cria situações de lançamento, quer fazendo uma 

assistência a um colega quer lançando; assume uma atitude defensiva, inviabilizando 
o lançamento 

 

Opta pela ação mais ofensiva (lança ou passa e corta para o cesto); em situação de finalização, sem 
oposição, faz lançamento parado e lançamento na passada; cria situações de lançamento, quer 
fazendo uma assistência a um colega quer lançando; assume uma atitude defensiva, tentando 

recuperar a posse da bola e fechando as linhas de passe 
 Interrompe frequentemente as 

ações ofensivas da sua 
equipa 

Dá continuidade às ações 
ofensivas, mas com pouca 

ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Algumas vezes Frequentemente Sistematicamente 

Jogo 3x3 ou 4x4 em ½ campo 
 

Jogo 6x6 ou 8x8 

R
â

g
u

e
b

i 
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Avança no terreno de forma efetiva (a direito e rapidamente); Utiliza adequadamente técnicas de evasão - 
mudanças de direção, troca de pés e fintas; Apoia o portador da bola, ou abre nova linha de passe; Procura 

colocar-se constantemente em posição de poder jogar a bola, recolocando-se de imediato,Assume de imediato 
uma atitude de pressão, quando a sua equipa perde a posse da bola 

 Algumas vezes Frequentemente Sistematicamente 

Jogo 4x4 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 12.º ano  

Classif. 10 valores 11 valores 12 a 13 valores 14 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 
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Comete alguns erros na 
utilização do drible e nas opções 

do passe  
Dificuldades em desmarcar-se 

no sentido da baliza 
Remata em salto, mas s/ 

oposição 
Recua no sentido da sua baliza, 

mas não defende 
individualmente 

Desmarca-se no sentido da baliza, 
mas muitas vezes longe do 

portador da bola 
Remata em salto, mas só 

quando a defesa não esta 
organizada 

Recua no sentido da sua baliza, 
mas não defende individualmente 

 

Desmarca-se no sentido 
da baliza, criando 

vantagem para a sua 
equipa 

Remata em salto 
frequentemente e de 

forma oportuna 
Recua no sentido da sua 

baliza, defendendo 
individualmente 

Desmarca-se rapidamente, ocupando o espaço de jogo de forma equilibrada. 
Finaliza em remate em salto, utilizando fintas e mudanças de direção quer no contra ataque quer em ataque 

organizado 
Circula a bola, fixando o seu adv direto, sempre que não há situação de vantagem  

Defende individual, quer procurando desarmar quer impedir a finalização do adv com bola. 
 

De forma inconsistente/algumas 
vezes 

Frequentemente De forma 
consistente/sistematicamente 

Interrompe frequentemente as 
ações ofensivas da sua equipa 

Dá continuidade às ações 
ofensivas, mas com pouca 

ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Jogo 5x5, campo inteiro, área 5m, bola afável n.º 0 Jogo 5x5, campo inteiro, área 6 m 
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Comete frequentemente erros 
na receção da bola 

Lança de curta distância s/ 
oposição 

Dribla apenas com a mão direita 
  Dificuldades em desmarcar-se  

 
 

Recebe a bola com as duas mãos 
e mas não se enquadra com o 

cesto  
Lança de curta distância c/ 

reduzida oposição 
Dificuldades em driblar c/ mão 

esquerda 
Dificuldades desmarcar-se c/ 

oposição 

Recebe a bola com as 
duas mãos e enquadra-se 

com o cesto 
Lança na passada e/ou 

de curta distância c/ 
oposição 

Dribla com ambas as 
mãos 

Desmarca-se 
oportunamente 

 

Transição ofensiva: seleciona a ação mais ofensiva: passa ou progride em drible, utilizando fintas e mudanças 
de direção e ou de mão,  

 Ataque organizado, opta pela ação mais ofensiva: lança na passada ou de curta distância, liberta-se do 
defensor, utilizando fintas e dribles, para finalizar, passa, desmarcando-se de seguida e participa no 

ressaltoseguida  
Sem bola: no ataque: desmarca-se, oferece linha de passe ou aclara: 

Equipa sem posse da bola marca individualmente o adv direto procurando recuperar a posse da bola e dificultar o 
drible, o passe e o lançamento, colocando-se entre o jogador e o cesto 

 Algumas vezes Frequentemente Sistematicamente 

Interrompe frequentemente as 
ações ofensivas da sua equipa 

Dá continuidade às ações 
ofensivas, mas com pouca 

ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Jogo 3x2 em ½ campo 
 

Jogo 3x3 em ½ campo 
 

Jogo 5x5 em campo inteiro 
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Garante, de forma inconsistente 
a posse da bola no controlo, 

passe e receção 
Remata c/ reduzida frequência  
 Cria situações de vantagem 

numérica, desmarcando-se e/ou 
aclarando 

Na defesa poucas vezes marca 
um adversário 

 

Garante, muitas vezes, a posse no 
controlo, passe e receção, criando 

situações de vantagem para si 
e/ou equipa 

Remata algumas vezes c/ 
oportunidade e eficácia  

 Cria situações de vantagem 
numérica, desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa, frequentemente, marca 

um adversário 
 

Garante a posse no 
controlo, passe e receção, 

criando situações de 
vantagem para si e/ou 

equipa 
Remata c/ oportunidade e 

facilidade  
 Cria situações de 

vantagem numérica, 
desmarcando-se e/ou 

aclarando 
Na defesa marca um 

adversário 
 

Garante a posse no controlo, enquadrando-se ofensivamente, simulando e ou fintando 
Combina o passe com a sua própria desmarcação 

Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
Conduz a bola, de preferência em progressão  

Desmarca-se garantindo a largura e a profundidade do ataque. 
Na defesa marca o seu atacante, procurando dificulta-lhe a ação ofensiva. 

De forma inconsistente/algumas 
vezes 

Frequentemente De forma 
consistente/sistematicamente Interrompe frequentemente as 

ações ofensivas da sua equipa 
Dá continuidade às ações 

ofensivas, mas com pouca 
ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Jogo 3x3 
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 4x4  
 

Jogo 5x5 

V
o
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ib

o
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Serve por baixo. Reduzida 
capacidade em sustentar a bola 

em passe. Não se desloca, 
passa a bola tensa para o 

colega e muito afastada da rede 
no passe de ataque 

Serve por baixo. Tem alguma 
capacidade em sustentar a bola se 

os deslocamentos não forem 
superiores a um passo. Passe de 
ataque baixo para entre a rede e o 
atacante. Dificuldades na utilização 

da manchete 

Serve por cima. Tem 
capacidade em sustentar 
a bola utilizando de forma 

ajustada o passe e a 
manchete; 

 

Remata ocasionalmente 
Reduzido êxito na utilização da 

manchete 
Dificuldades na execução do serviço 

ténis e do 2º toque em passe 

Remata com frequência 
Utiliza com êxito a manchete, mas 

de forma inconsistente  
Serviço tipo ténis da linha de fundo 

Remata sistematicamente 
Utiliza de forma ajustada e eficaz a 

manchete 
Serviço tipo ténis da linha de fundo 

Defende utilizando o passe ou a 
manchete 

Jogo 2x2; campo 2,5x8m, 3 toques em passe  
 

Jogo 2x2, campo 
3x9m. 3 toques 

 

Jogo 3x3, campo 4,5x9m., 3 
toques 

 

Jogo 3x3, campo 4,5x11m. ou 4x4, campo 6x12 m, 3 toques 
 

Não cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 12.º ano 

Classif. 10 valores 11 valores 12 a 13 valores 14 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 
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Combina as habilidades em sequências realizando: cambalhota à frente c/ pés juntos, 
cambalhota à retaguarda pernas juntas e c/ pernas afastadas, posições de flexibilidade, 
cambalhota à fr pernas afastadas em plano inclinado, passagens por pino c/ camb fr,e, 

roda na cabeça do plinto 

Esquema com cambalhota à frente 
saltada, pino br c/ enrolamento à fr, 
enrolamento à frente com pernas 

afastadas e estendidas roda, posição de 
flexibilidade  

 

+ cambalhota à retaguarda c/ 

pernas unidas e estendidas, 
rodada, 

+ cambalhota à retaguarda c/ 

passagem por pino. 

     Faz todos os elementos 
com paragens ou todos em 

sequência exceto dois 
elementos com pouca 

correcção técnica                                                                                                                        
 

Faz todos os elementos 
mas c/ pouca fluidez ou todos 
exceto um elemento c/ alguma 

correcção técnica                                                                
 

Faz tos os elementos c/ 
fluidez e correcção tecnica 

Realiza todas as habilidades inicas da sequência de acordo com o padrão global de execução, combinando-as com 
fluidez, amplitude e correcção técnica 
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Boque: salto ao eixo; Plinto: salto entre mãos e cambalhota à fr no plano longitudinal 
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, vela s/ corrida c/ saída dorsal  
Trave baixa: Marcha à fr e atrás, marcha à fr e atrás nas pontas dos pés, ½ volta em 

pontas, salto c/ pés juntos e flexão das pernas 
Barra Fixa: subida para apoio ventral, na barra baixa, seguida de rolamento à frente, 
Balanço atrás e à frente, c/ cambiada em suspensão à frente, e saída à retaguarda. 

Balanços laterais, com o deslocamento sucessivo das pegas, progredindo lateralmente na 
barra. 

Paralelas Simétricas: Subida para apoio radial, 2 balanços em apoio radial e saída à frente 
 

Plinto: salto ao eixo c/ plinto transversal e c/ plinto longitudinal e entre mãos salto c/ plinto longitudinal  
Minitrampolim: salto em extensão (vela) saída ventral, e s/ corrida c/ saída dorsal  

salto engrupado c/ saída ventral. e s/ corrida saída dorsal,  salto encarpado c/ saída ventral e s/ corrida saída dorsal, 
encarpado e  1 pirueta c/ saída ventral e s/ corrida saída dorsal 

Trave: Entrada a um pé, com chamada do outro pé, Marcha na ponta dos pés, à frente e atrás, Meia volta, com 
balanço de uma perna, Salto a pés juntos, com flexão de pernas, Avião,. Saída em salto em extensão com meia 

pirueta. Trave baixa -  nível elementar suficiente e Trave alta - nível elementar Bom e Muito Bom  

Barra fixa: Subida de frente para apoio facial, Meia volta em apoio, com passagem alternada das pernas estendidas, 
Rolamento à frente com pernas estendidas, balanços, Saída à frente, com movimento de báscula da bacia  

Paralelas Simétricas: Subida para apoio radial; seguido de afastamento dos membros inferiores, rolamento à frente, 
2 balanços em apoio radial e saída à retaguarda. Não faz um salto no 

boque/plinto, não faz um salto 
no minitrampolim, não faz um 
elemento na trave e não faz 
um elemento na barra fixa 

 

Não faz um salto no 
boque/plinto ou minitrampolim, 
não faz um elemento na trave 

ou na barra fixa 
 

Faz todas as sequências 
e saltos 

Não faz um salto no boque ou plinto, não 
faz um salto no minitrampolim, não faz 

um elemento na trave e Não faz um 
elemento na barra fixa 

 

Não faz um salto no boque, 
plinto ou minitrampolim, não faz 

um elemento na trave ou na barra 
fixa 

 

Faz todas as sequências e saltos 
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Encadeamento de grupos, c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios), utilizando diversas 
direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), 

posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as seguintes figuras om as 
seguintes figuras ou outras de dificuldade similar 

 

Coreografia c/ 4 figuras acrobáticas (pares ou trios), utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, 
rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com as 

seguintes figuras ou outras de as seguintes figuras ou outras de dificuldade similar ou maior 
 

  

Pouca correção técnica e/ou 
pouco encadeada e/ou c/ 

pouca ou nenhuma 
sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou 
alguma encadeada e/ou c/ 

alguma sincronização com a 
música 

Muita correção técnica e/ou 
Muito encadeada e/ou c/ 

muita sincronização com a 
música 

Pouca correção técnica e/ou pouco 
encadeada e/ou c/ pouca ou nenhuma 

sincronização com a música 

Alguma correção técnica e/ou 
alguma encadeada e/ou c/ alguma 

sincronização com a música 

Muita correção técnica e/ou Muito 
encadeada e/ou c/ muita sincronização 

com a música 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 12.º ano 

Classif. 10 valores 11 valores 12 a 13 valores 14 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de pé) – mediana 
velocidade, com uma relação 

amplitude/frequência de 
passada desequilibrada; 
deficiente utilização do 

movimento dos braços e 
extensão dos membros 
inferiores, com reduzida 
elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade 
transpondo pequenos 

obstáculos combinando com 
deficiente fluidez e 

coordenação global, a corrida, 
a impulsão, o voo e a receção 
Corrida de estafetas: Recebe 
o testemunho na zona de 
transmissão e entrega-o com 
segurança e sem 
desaceleração 

Lançamento do peso: Lança 
de lado sem balanço (2 

/3Kg),empurrando o peso para 
a frente e para cima, 

mantendo o cotovelo afastado 
do tronco 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de pé) – boa 

velocidade, com uma relação 
amplitude/frequência de 

passada equilibrada; deficiente 
utilização do movimento dos 

braços e extensão dos 
membros inferiores, com 

reduzida elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade 
transpondo pequenos 

obstáculos combinando com 
boa fluidez e coordenação 

global, a corrida, a impulsão, o 
voo e a receção 

Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho na zona de 
transmissão e entrega-o com 
segurança e sem 
desaceleração 
Lançamento do peso: Lança de 

lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso para 
a frente e para cima, mantendo 
o cotovelo afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de pé) – boa 

velocidade, com uma relação 
amplitude/frequência de 
passada equilibrada; boa 

utilização do movimento dos 
braços e extensão dos 

membros inferiores, com boa 
elevação dos joelhos; 
Corrida de velocidade 
transpondo pequenos 

obstáculos em 3 passadas 
combinando com muito boa 

fluidez e coordenação global, 
a corrida, a impulsão, o voo e 

a receção. 
Corrida de estafetas: 
Recebe o testemunho na 
zona de transmissão e 
entrega-o com segurança e 
sem desaceleração 
Lançamento do peso: Lança 

de lado sem balanço (2 
/3Kg),empurrando o peso 
para a frente e para cima, 

mantendo o cotovelo 
afastado do tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
pé) – boa velocidade, uma boa relação 

amplitude/frequência de passada; 
boa coordenação m sup/m inf, elevação 

dos joelhos e  extensão dos m inf; 
Corrida de velocidade com barreiras – boa 

velocidade, com ritmo algo inconstante, 
cumprindo as 3 passadas, perdendo 
alguma velocidade à passagem dos 

obstáculos; transposição saltada, 
descoordenada e desequilibrada. 

Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho em movimento,na zona de 
transmissão entregando-o com segurança 
e sem desaceleração acentuada 

Lançamento do peso: Lança de costas 
sem balanço (3 /4Kg),roda e avança a 

bacia, empurrando o peso para a frente e 
para cima, mantendo o cotovelo afastado 

do tronco 

Corrida de velocidade de 
40m(partida de blocos) – boa 
velocidade, uma boa relação 

amplitude/frequência de passada; 
boa coordenação m sup/m inf, 

elevação dos joelhos e  extensão 
dos m inf; 

Corrida de velocidade com 
barreiras – boa velocidade, com 

ritmo inconstante, cumprindo as 3 
passadas, perdendo alguma 
velocidade à passagem dos 

obstáculos; transposição rasante, 
mas algo descoordenada e 

desequilibrada. 
Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho em movimento,na 
zona de transmissão  entregando-
o com segurança e sem 
desaceleração acentuada 

Lançamento do peso: Lança de 
costas sem balanço (3 /4Kg),roda 
e avança a bacia, empurrando o 
peso para a frente e para cima, 

mantendo o cotovelo afastado do 
tronco 

Corrida de velocidade de 40m(partida de 
blocos) – boa velocidade, uma boa 

relação amplitude/frequência de 
passada; 

boa coordenação m sup/m inf, elevação 
dos joelhos e  extensão dos m inf; 

Corrida de velocidade com barreiras – 
boa velocidade, com ritmo quase 

constante, cumprindo as 3 passadas, 
perdendo muito pouca velocidade à 

passagem dos obstáculos; transposição 
rasante, coordenada e equilibrada. 

Corrida de estafetas: Recebe o 
testemunho em movimento,na zona de 
transmissão  entregando-o com 
segurança e sem desaceleração 
acentuada 

Lançamento do peso: Lança de costas 
sem balanço (3 /4Kg),roda e avança a 

bacia, empurrando o peso para a frente 
e para cima, mantendo o cotovelo 

afastado do tronco 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 12.º ano 

Classif. 10 valores 11 valores 12 a 13 valores 14 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 
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Em situação de Line Dance o aluno dançaMerengue: todo o esquema pré-definido 
(passos: lugar, progredindo à frente e atrás, laterais à direita e à esquerda, passos cruzados 
pela frente ou por trás; à frente e atrás com o mesmo apoio,voltas à direita e à esquerda) -4 

frentes; 
Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico, passo 

progressivo e volta e contravolta); ValsaLenta (2 passos base, progredindo no sentido inverso, 
2 passos base), alternando à frente e atrás, 2 passos base, virando ¼ de volta para a 

esquerda; Foxtrot(passos progressivos à frente/atrás), passo de espera/time step e passo de 
canto/rock turn virando ¼ de volta à esquerda) 

 
 

Em situação de Line Dance o aluno dança Salsa (Passo básico, Passo lateral, abertura à dir e esq, 
passos atrás ou à frente,volta à direita e à esquerda) 

Em situação de dança a pares o aluno dança Rumba Quadrada (passo básico c/ ¼ v esq, passo 
progressivo c/ ¼ v esq, volta e contravolta e volta circular, promenade/new yorker e Volta à esq/spot turner 

);Cha-cha-cha (passo básico, lateral/time step, promenade,*hand to hand, volta à direita e volta à esq.); Rock 
(Passo Básico, Troca de lugar dir/esq ¼ v H e ¾ M, Troca de lugar esq/dir ¼ v H e ¾ M, Volta da mulher 90º à 
dir., Volta da mulher com troca de lugar e Troca de lugar por trás das costas);Valsa Lenta (¼ v dir, ¼ v esq, 
passo de espera, passo de canto/rock turn), Foxtrot (¼ v dir, ¼ v esq, passo de espera, passo de canto/box 

turn, promenade) e Tango (Rock Turn, Rock Turn virando ½ volta à esquerda, Promenade) 
 
 
 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Line Dance Merengue; 8.º ano Bachata; 9.º ano: Line dance de Rumba quadrada e line dance de chá -chá-chá; 10.º ano: Kuduro 
e Bachata; 11ºano: Merengue a pares e Kizomba; 12 ano: Rumba quadrada e chá-chá-chá 

Faz os esquemascom 
reduzida autonomia, com 

insuficiente fluidez e com um 
inconsistente ritmo de 

execução 
 

Faz os esquemascom alguma 
autonomia, com alguma fluidez e 

com algum ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom 
autonomia, fluidez e ritmo de 

execução 
 

Faz os esquemascom reduzida 
autonomia, com insuficiente fluidez e 

com um inconsistente ritmo de 
execução 

 

Faz os esquemascom alguma 
autonomia, com alguma fluidez e 

com algum ritmo de execução 
 

Faz os esquemascom autonomia, 
fluidez e ritmo de execução 

 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dançaKuduro, (4 frentes- Lugar, Salto, 360º, Lateral 
direita e esq. e recuo); Bachata (1 frente - frente/trás, lateral, volta contra volta dir), Cha-cha-
cha (1 frente - lateral, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta direita,volta esq). 

Em situação de dança a pares o aluno dança Kizomba (passo no lugar em 2 tempos, 
passo básico caminhando em 3 tempos e hesita); Bachata (frente/trás, lateral, volta contra 
volta);Cha-cha-cha (passo básico, frente/trás, lateral/time step, promenade, volta à direita e 

volta à esq.); Rock (Passo Básico, Volta da mulher 90º à dir.,); 

APRENDIZAGENS NÃO ESSENCIAIS 
Em situação de Line Dance o aluno dança Kuduro, (4 frentes- Lg, St, 360º, *Lat dtª/volta esq,,*Rc c/ 

volta dtª), Cha Cha Cha (4 frentes - lateral,1/4 v dtª frente/trás, lateral /time step, promenade, volta direita/ volta 
esq.). 

 
Em situação de dança a pares o aluno dança Bachata (em roda – lateral, frente/trás, abraço – rot esq M. 

promenade, volta por debaixo dos braços); Kizomba (lugar, passo básico caminhando,hesita, relógio, *saída do 
homem, *saída da mulher); Salsa (Passo básico, Passo lateral, abertura à dir e esq, volta da mulher e volta do 

homem, *Troca de Lugar); Forró (PB Lateral; PB Frente / Trás; PB Abertura; Chuveirinho; Giro Simples c/ Troca 
de lugar, *Chave de braço e*Enrola a Dama) 
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 Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité. 
 

APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling (dentro/fora, lateral, lateral ½ volta – c/ paus); 

Em situação de roda o aluno dança o Enleio, Regadinho e Sariquité, Malhão Malhão e Malhão 
Minhoto 

APRENDIZAGEM NÃO ESSENCIAL: Tinikling(c/ paus – passos: dentro/fora, lateral, lateral ½ v, *losango, 
*cruzamento, *pés juntos, *quadrado e *ampulheta), 

Danças obrigatórias para que a matéria possa ser avaliada: 7.º ano: Patuscada; 8.º ano: Regadinho; 9.º ano Tiniklin; 10ºano:Seriquité; 12ºano:malhão-malhão 

  



Escola Secundária Ferreira Dias 
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Descritores de Desempenho das Matérias de Educação Física – Ens. Sec. – Curso Científico-Humanísticos - 12.º ano 

Classif. 10 valores 11 valores 12 a 13 valores 14 a 16 valores 17 a 18 valores 19 a 20 valores 

Nível/ grau  
consecução 

I(Introdutório) I(Introdutório) I(Introdutório) E(Elementar) E(Elementar) E(Elementar) 
Suficiente Bom  Muito Bom Suficiente Bom  Muito Bom 

B
a

d
m

in
to

n
 

A
va

lia
çã

o
: 
2
 M

a
té

ri
a
s 

d
e

 s
u

b
á

re
a

s 
d

ife
re

n
te

s 

Reduzida capacidade em 
sustentar o volante utilizando 

o lob e o clear, com 
deslocamentos quase sempre 
nunca superiores a um passo 

 

Alguma capacidade em 
sustentar o volante utilizando o 
lob e o clear, mas quando os 

deslocamentos são superiores a 
2 passos a eficácia diminui 

 

Grande capacidade em 
sustentar o volante utilizando 
o lob e o clear, mesmo após 

grandes deslocamentos 
 

Alguma dificuldade em sustentar o 
volante na situação de defesa, 

utilizando de forma mais ou menos 
ajustada o lob 

Capacidade em finalizar as jogadas 
através de remates ou deslocar 
continuamente o adv. através de 

clears compridos ou amortis 
Cap. dinâmica de defender todo o 

campo 
 

Cap. dinâmica de defender todo o 
campo e devolver o volante 

através de lobs, clears, amortis ou 
drives  

Capacidade em finalizar as 
jogadas com eficácia  

Cap. dinâmica de defender todo o 
campo através de lobs, clears, amortis 

ou drives 
Capacidade em finalizar as jogadas 

através de remates, em apoio e 
suspensão, ou deslocar continuamente 
o adv. através de clears compridos ou 

amortis 
Cap. dinâmica de defender todo o 

campo, deslocando-se posteriormente 
para a linha de fundo 

 Jogo 1x1, campo 3x11m 
 Jogo 1x1, campo 3x11m 

 
Jogo 1x1, campo 5x11m 

 

T
é

n
is

 

Reduzida capacidade de 
reenvio da bola c/ 

deslocamentos quase 
inexistentes                                      

 

Alguma capacidade de reenvio 
da bola, com deslocamentos de 

1 a 2 passos                                      
 

Grande capacidade de reenvio 
da bola, com deslocamentos 

de 3 e 4 passos  
Incapacidade de dar efeito à 

bola e se posicionar após 
cada batimento na linha de 

serviço                                    
 

Alguma cap. de batimento da bola à 
direita com efeito a favor 

 

Cap. de batimento da bola à direita 
com efeito  

Reduzida cap. de batimento da 
bola à esq.  

 

Cap. de batimento da bola à direita e 
esquerda com efeito a favor 

Alguma cap. de batimento da bola à dir 
com efeito contrário 

Após batimento desloca-se para a linha 
de fundo 

 
Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x18m; serviço ténis para zona de serviço 

 Jogo 1x1 c/ ressalto, campo 
4x12m; serviço com ressalto c/ 

batimento abaixo do umbigo 

 

Jogo 1x1c/ ressalto, campo 4x14m; serviço com ressalto 
c/ batimento abaixo do umbigo 

 

Cria, de forma intencional, dificuldades ao adversário deslocando-o continuamente obrigando-o a errar 

C
o

rf
e

b
o

l 

Opta pela ação mais ofensiva: lança ou passa; em situação de finalização, sem 
oposição, faz lançamento parado; cria situações de lançamento, quer fazendo uma 

assistência a um colega quer lançando; assume uma atitude defensiva, inviabilizando 
o lançamento 

 

Opta pela ação mais ofensiva (lança ou passa e corta para o cesto); em situação de finalização, sem 
oposição, faz lançamento parado e lançamento na passada; cria situações de lançamento, quer 
fazendo uma assistência a um colega quer lançando; assume uma atitude defensiva, tentando 

recuperar a posse da bola e fechando as linhas de passe 
 Interrompe frequentemente as 

ações ofensivas da sua 
equipa 

Dá continuidade às ações 
ofensivas, mas com pouca 

ofensividade 

Assume a iniciativa nas 
ações ofensivas 

Algumas vezes Frequentemente Sistematicamente 

Jogo 3x3 ou 4x4 em ½ campo 
 

Jogo 6x6 ou 8x8 

R
â

g
u

e
b

i 
(T

a
g

 R
â

g
u

e
b

i)
 

 

Avança no terreno de forma efetiva (a direito e rapidamente); Utiliza adequadamente técnicas de evasão - 
mudanças de direção, troca de pés e fintas; Apoia o portador da bola, ou abre nova linha de passe; Procura 

colocar-se constantemente em posição de poder jogar a bola, recolocando-se de imediato,Assume de imediato 
uma atitude de pressão, quando a sua equipa perde a posse da bola 

 Algumas vezes Frequentemente Sistematicamente 

Jogo 4x4 
 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina: Educação Física           Nível:  Secundário (10.º e 11º Ano) 
 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 
ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS 

(Matérias) 

Nas atividades físicas são avaliadas as 

competências relativas às matérias de ensino, que 

se encontram especificadas em 2 níveis de 

complexidade INTRODUÇÃO e ELEMENTAR. 

O aluno desenvolve as competências essenciais de 

acordo com o seguinte: 

 
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS (J,D,C) 

Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol 

 
 
 

ANO 
N.º DE MATÉRIAS E 

NÍVEIS DE 

APRENDIZAGEM 

SUBÁREAS E N.º 
DE MATÉRIAS  

10.º 

- 5 matérias Nível 

Introdução - 1 matéria 

Nível Elementar 

 - J.D.C - 2                  

- Ginástica - 1           

- A.R.Exp. - 1                 

- Opção - 2 

11.º 

- 4 matérias Nível 

Introdução                    

- 2 matéria Nível 

Elementar 

  -J.D.C - 2                

-Gin./Atlet. - 1           

- A.R.Exp. - 1                 

- Opção - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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.  

 

As áreas de 

competênciasapresentadas 

são transversais aos 

diversos domínios. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto / 

  informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

Criativo /Expressivo 

(A, C, D, J) 

 

 

Respeitador da diferença 

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

- Observação direta, estruturada, 

formal e informal 

 

 

- Fichas de registo: 

- Avaliação inicial 

- Avaliação formativa  

- Avaliação sumativa 

- Auto e heteroavaliação 

 

- Listas de verificação de dados e 

ocorrências 

 

- Questionamento em aula 

 

 

- Modos e instrumentos: 

- Jogos simplificados 

- Sequências de elementos 

- Percursos 

- Circuitos  

- Concursos 

- Composições  

- Coreografias  

- Exploração de movimentos 

 

 

 

 

80% 

- 65%   Aprendizagens 

Específicas 

- 15% Perfil do Aluno  

 

 

Ou 

 

70% 

(caso haja DAC) 

- 55%   Aprendizagens 

Específicas 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 
 
 

GINÁSTICA (Gin) 

Ginástica: Acrobática, Solo ou Aparelhos 

 
 
 
 
 
 
 
ATLETISMO (Atl) 

Saltos, Corridas e Lançamentos  

 
 

 
 
 

 
 
ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 

(A.R.Exp.) 

Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais 

 
 
 
 
ÁREA DE OPÇÃO (Opção) 

1 - Raquetes 

Badminton, Ténis e Ténis de Mesa 

 
 

 

 

- Grau de execução, correção técnica, expressão e 

combinação na realização das destrezas da 

Ginástica. Grau de composição, realização e 

análise de esquemas individuais e em grupo da 

Ginástica. 

 

 

- Grau de execução dos saltos, corridas e 

lançamentos do atletismo, de acordo com as 

exigências técnicas e regulamento da 

modalidade, não só como praticante, mas 

também como juiz. 

 

 

 

- Grau de execução de expressividade nas 

coreografias de Dança. Grau de composição, 

realização e apreciação de coreografias 

individuais e ou em grupo. 

 

 

 

- Grau de oportunidade e correção nas ações 

técnicotáticas elementares, nos jogos de 

Raquetes, garantindo a iniciativa e ofensividade 

em participações individuais e a pares aplicando 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

Indagador/ Investigador/ 

Sistematizador 

/ organizador 

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

 

 

 

Questionador e 

Comunicador 

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

 

 

 

 

- Arbitragem e Ajuizamento 

 

 

- Observação, análise e correção 

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

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 

(Perfil dos alunos) 

 
Instrumentos de avaliação 

 
Ponderação 

 
 
 
 
 
 
2 - Luta / Judo 

 
 
 
 
 
 
 
3 - Atividades de Exploração da Natureza 

(orientação) 

 
 
 
 
 
4 - Jogos Tradicionais 

 

 

as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

 

- Grau de oportunidade, intencionalidade, 

pertinência, adaptabilidade e correção na 

execução das situações das técnicas de Luta, 

aplicando as regras da modalidade, não só como 

jogador, mas também como árbitro. 

 

 

- Grau de realização das de percursos, usando 

técnicas específicas, e respeitando as regras de 

organização, participação e preservação da 

qualidade do ambiente. 

 

 

- Grau de realização e conhecimento dos Jogos 

Tradicionais Populares de acordo com os padrões 

culturais característicos.  

 

 

 

 

 

 

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) 

 
AREA DA APTIDÃO FÍSICA 
Programa FITescola® 
 
Vaivém/Milha, Abdominais, Flexões de Braços, 
Impulsão Horizontal,“Senta e Alcança” e 
Composição Corporal. 

 

- Grau de realização dos testes de aptidão 

muscular, aptidão aeróbia e composição corporal, 

de acordo com a Zona Saudável de Aptidão 

Física (ZSAF)para a sua idade e género. 

A interpretação dos resultados é feita com auxílio 

 

 

- Bateria testes FitEscola” e 

aplicação das tabelas de 

referência 

 

 
 
 
 

10% 
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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 

da tabela de valores de referência para a ZSAF – 

FITescola. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DOS CONHECIMENTOS 

 

- Grau de conhecimento relativamente aos 

seguintes processos: 

   . Manutenção da Aptidão Física; 

   . Saúde e primeiros socorros; 

   . Dimensão sociocultural dos desportos e da 

atividade física.   

- Trabalhos de pesquisa 

(individuais ou de grupo) 

- Relatórios de atividade 

- Respostas a questões de 

pesquisa 

- Grelhas de observação 

- Portefólios 

- Aplicação prática de 

conhecimentos 

- Questionamento 

- Apresentações orais 

- Entrevistas 

- Webquest 

 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 

ATITUDES 
 
 

- Nível de assiduidade; 

- Grau de pontualidade; 

-Frequênciade situação de ausência de 

equipamento; 

- Nível de cumprimento dos prazos definidos; 
- Grau de participação nas atividades do PAA de 

EF. 

Grelhas de Observação de 

Valores (atitudes, condutas e 

comportamentos) 

 
 

5% 

 DAC   A definir em Conselho de Turma   10% 

Nota: Cada domínio tem a ponderação de 100% no cálculo da classificação final. 
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

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

D Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H Sensibilidade Estética e 
artística 

I Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

(*) 

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

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

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

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

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

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

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

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

Fórmula de cálculo da classificação final: 

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

    100 

Ou 

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

  100 

Em que: 

CF – Classificação Final                                                      

MACF – Média Atividades Físicas  

APF– Classificação da Aptidão Física 

MC – Classificação dos Conhecimentos 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 17/ 09 / 2019 


