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I. Fundamentos e Princípios Educativos
Desenvolvimento e aprendizagem indissociáveis
Valorização da identidade singular e sociocultural de cada criança para proporcionar
a realização das potencialidades próprias.

Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo
Valorização dos seus saberes, opiniões e iniciativas através de participação na
tomada de decisões.

Exigência de respostas a todas as crianças
Aceitação e valorização dos seus progressos e da diversidade para enriquecer as
experiências de aprendizagem, adoção de práticas pedagógicas diferenciadas e
promoção da autoestima e segurança de todas as crianças.

Construção articulada do saber
Estimulação do brincar por ser um meio privilegiado da aprendizagem que leva ao
desenvolvimento de competências transversais; “aprender a aprender”, a fazer
escolhas, a arriscar, a pensar, a comunicar, a explorar, a descobrir, de forma
integrada no seu ser no mundo e, por isso, holística, com sentidos a partilhar.
As Áreas de Conteúdo, na sua formulação, facilitam a articulação com os outros
níveis do sistema educativo, no entanto, a sua prioridade não é preparar para o 1º
ciclo, vocaciona-se para o desenvolvimento de saberes e disposições para a
aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida.
Visa uma avaliação autêntica ou alternativa, ou seja, aquela que aprecia o que a
criança realmente faz e como o faz, não centrada nos seus produtos, mas sim nos
processos, deve ser realizada de forma sistemática e continua, aberta e flexível,
partilhada com todos os envolvidos no processo educativo da criança
(pais/encarregados de educação, outros técnicos/docentes), não contendo juízos de
valor, mas sim informação que permita reformular o processo em questão.

AVALIAR PARA A APRENDIZAGEM E NÃO DA APRENDIZAGEM
Departamento da Educação Pré-escolar / Avaliar no Pré-Escolar / 2017-2021

2

“A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, sistemática e
continua, pois, trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa
mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua
aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai
tendo e como as vai ultrapassando. A Educação Pré-Escolar é perspetivada no sentido da educação ao
longo da vida, assegurando à criança condições para abordar com sucesso a etapa seguinte”. In DGIDCProcedimentos e Práticas Organizativas e Pedagógicas na Avaliação da Educação Pré-Escolar.

Avaliação em educação pré-escolar não deve servir critérios classificadores e normativos,
face a metas ou objetivos previamente estabelecidos.
“A definição de objetivos desejáveis ou esperados são utilizados como
referências para situar e descrever o que a criança aprendeu e a evolução…e
para alertar…da necessidade de reformular a intervenção” (18).
ü

É um processo contínuo de apreciação do progresso da criança ao longo do seu percurso na
educação pré-escolar;

ü

É um processo interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados;

ü

Procura tornar a criança protagonista (sujeito e agente) da sua aprendizagem de modo a que
esta vá tomando consciência do que já é capaz, das dificuldades que vai tendo e como as vai
ultrapassando;

ü

Fornece ao educador elementos concretos para a reflexão e adequação da sua intervenção
educativa;

ü

Permite ao educador “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder acompanhar a
evolução das suas aprendizagens;

ü

Ajuda o educador a refletir sobre a organização do ambiente educativo de forma a torná-lo
mais atrativo e estimulante, para o desenvolvimento das atividades;

ü

Permite avaliar o desenvolvimento das aprendizagens e competências básicas para fim de
ciclo.

Intencionalidade Educativa
Avaliar tem por objetivo construir e gerir currículo, atribuir qualidade à ação, ou seja, atribuir
sentido à ação, pois através da observação e registo recolhe-se informação
“…para avaliar, questionar e refletir sobre as práticas educativas (nomeadamente a gestão de
rotinas, a organização do espaço e materiais, a qualidade das relações estabelecidas), sendo
ainda essenciais para conhecer cada criança e a evolução dos progressos do seu
desenvolvimento e aprendizagem” (11).

“…planificação e avaliação são interdependentes: …planificação é significativa se for baseada numa
avaliação sistemática e avaliação é útil se influenciar a planificação da ação e a sua concretização”
(13).

Departamento da Educação Pré-escolar / Avaliar no Pré-Escolar / 2017-2021

3

Etapas/Ciclos da Prática Pedagógica
Comunicar e Articular, como estratégia formativa direciona-se para a ação e para o enriquecimento
do processo educativo, para isso, deve promover e incluir a participação de todos os intervenientes
(crianças, pais, famílias, outros profissionais) para alargar as oportunidades educativas.
A recolha de informação é alargada aos contextos de vida da criança (dentro e fora do jardim)
mediada por outros adultos presentes na vida das crianças. Na observação direta das crianças em
ambiente educativo valoriza-se o que fazem, dizem e como interagem e aprendem…
•
•
•

Como exploram e utilizam os espaços e materiais;
Como interagem e se relacionam entre elas e com os adultos;
Como distribuem e utilizam o tempo.
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•

II. Critérios de Avaliação/síntese
Formação Pessoal e Social
•

Conhece e aceita a sua identidade

•

Reconhece e valoriza os laços de pertença social e cultural

•

Sabe cuidar de si e dos outros

•

Faz escolhas, toma decisões e assume responsabilidades

•

Coopera no processo de aprendizagem

•

Respeita a diversidade e é solidária

•

Desenvolve atitude critica e interventiva

Expressão e Comunicação
•

Desenvolve capacidades expressivas e criativas

•

Valoriza as expressões como fator de identidade social e cultural

•

Domina movimentos que impliquem deslocamentos, equilíbrios, perícia e manipulação

•

Comunica oralmente de modo adequado à situação

•

Conhece as funcionalidades e a organização da linguagem escrita

•

Sente-se competente no uso da leitura e da escrita

•

Mostra interesse e curiosidade no uso de conceitos matemáticos no quotidiano

•

Sente-se competente no uso de noções matemáticas e na resolução de problemas

Conhecimento do Mundo
•

Apropria-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica

•

Aplica conhecimentos do mundo social no quotidiano

•

Aplica conhecimentos do mundo físico e natural para preservar a natureza e o ambiente

•

Faz bom uso e reconhece a utilidade de diferentes suportes tecnológicos
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III.

Procedimentos

A avaliação na Educação Pré-Escolar deve ser entendida como um meio de recolha de
informação indispensável em todo o processo de aprendizagem. Compete a cada educador
utilizar instrumentos/técnicas de observação e registos diversificados e adequados às
características, necessidades e interesses de cada criança, bem como aos contextos nos quais
se desenvolvem as práticas pedagógicas. Considerando que a avaliação é realizada em
contexto, o educador pode recolher informação de forma sistemática e intencional sobre a
criança em qualquer momento de interação e em qualquer situação/tarefa.
Preferencialmente, uma avaliação autêntica deverá recorrer a múltiplos instrumentos, tais
como:
ü

Portefólios/dossiés individuais (coleções significativas de itens que ilustram os interesses, as
atitudes, as capacidades e o desenvolvimento da criança ao longo de um determinado
período de tempo);

ü

Produtos/evidências realizados pelas crianças (individuais ou em grupo, desenhos, pinturas,
colagens, registos diversos, escrita espontânea, intervenção oral, registos de opinião; …);

ü

Registos audiovisuais das crianças em atividade (fotografias, gravações áudio e vídeo);

ü

Modelos de registo de observações (diária, narrativa, de frequência, incidentes críticos…)
centrados num aspeto ou situação (ex: conflitos, preferências, espaços e tempos…)

ü

Contributos e diálogos com os pais/encarregados de educação (informações orais ou escritas,
formais ou informais…);

ü

Entrevistas, questionários a parceiros da comunidade ou recolha informal;

ü

Registos de autoavaliação da criança realizada em diálogos em grupo e de forma individual,
acerca do que gosta/não gosta, do que sabe, do que pensa, do que quer registar de forma
escrita e desenhada…);

ü

Avaliação em grupo (heteroavaliação) com diálogos, na partilha de trabalhos, nos vários
momentos da sua realização e apresentação;

ü

Observação direta das atitudes através das quais a criança revele competências na resolução
de problemas/situações;

ü

Registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, registo de regras
acordadas, quadro de tarefas, quadros de planeamento, registos de rotinas…
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Calendarização da avaliação
De acordo com o Despacho nº11120-A/2010 de 6 de julho, os tempos para a avaliação (3
dias) são obrigatoriamente coincidentes com os períodos de avaliação estipulados para os
outros níveis de ensino, por forma a permitir a articulação entre as educadoras de infância e
os docentes do 1º ciclo do ensino básico, tendo como objetivo a passagem de informação
integrada sobre as aprendizagens e os progressos realizados por cada criança, e tendo em
conta a sequencialidade e a continuidade educativas, promotoras da articulação curricular.

a.

Avaliação de diagnóstico de grupo, no início do ano letivo, é descritiva e interpretativa para
a elaboração do PCG.

b.

Relatórios de avaliação trimestrais descritivos da aprendizagem individual, por áreas de
conteúdo, para dar conhecimento aos encarregados de educação, nos momentos de
avaliação formal.

c.

Avaliação de grupo nos finais de período, em reunião de departamento curricular, com a
evolução das aprendizagens do grupo, descrevendo de forma qualitativa os seus interesses
e necessidades, com base nas áreas de conteúdo.

d.

Avaliações trimestrais do Projeto Curricular de Grupo, com as suas planificações mensais,
estruturadas

em

relatório

e

avaliação/revisão

contínua

no

processo

de

implementação/ação.

e.

Avaliação do Plano Anual de Atividades – articulação com o 1º Ciclo no final de cada
período.

f.

Avaliação trimestral das atividades desenvolvidas nas Atividades de Animação e Apoio à

Família com supervisão da educadora em colaboração com animadoras/famílias/outras
entidades.

(Alínea b)
No 1º, 2º e 3º períodos a avaliação individual das crianças não-finalistas, é uma Apreciação
Global com base nas três áreas de conteúdo (áreas fortes e competências melhorar). A
avaliação individual das crianças finalistas, no 1º e 2º períodos, é uma Apreciação Global, no
3º período é uma Avaliação Final de Ciclo das aprendizagens observadas.
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Critérios de Avaliação
º

1 Ciclo

Ano Letivo 2020/2021

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Critérios de Avaliação 1º Ciclo – Português
Domínios
/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Correção
Adequação
Fluência
Expressividade
Interpretação
Estruturação
Respeito
Oralidade
25%

Autonomia
Participação
Compreensão
Apropriação

Descritores de desempenho
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da oralidade, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Expressa-se de forma autónoma
recorrendo a um discurso adequado ao objetivo comunicativo revelando articulação, entoação e
ritmos adequados. Participa e interage verbalmente com responsabilidade e intencionalidade,
utilizando vocabulário ativo e uma organização sintática de complexidade crescente. Compreende
mensagens orais e interpreta o conteúdo respondendo a questões e solicitações. É capaz de emitir
e fundamentar uma opinião. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando,
muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da oralidade, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Expressa-se de forma autónoma recorrendo a
um discurso adequado ao objetivo comunicativo revelando articulação, entoação e ritmos
adequados. Participa e interage verbalmente com responsabilidade e intencionalidade, utilizando
vocabulário ativo e uma organização sintática de complexidade crescente. Compreende mensagens
orais e interpreta o conteúdo respondendo a questões e solicitações. É capaz de emitir e
fundamentar uma opinião. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando,
muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho suficiente no domínio da oralidade, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Expressa-se de forma autónoma
recorrendo a um discurso adequado ao objetivo comunicativo revelando articulação, entoação e
ritmos satisfatórios. Participa e interage verbalmente com relativa responsabilidade e
intencionalidade, utilizando vocabulário ativo e uma organização sintática de complexidade
crescente. Compreende satisfatoriamente mensagens orais e interpreta o conteúdo respondendo a
questões e solicitações. É capaz de emitir e fundamentar razoavelmente uma opinião. Desenvolveu
atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insuficiente no domínio da oralidade, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Expressa-se de forma pouco
autónoma recorrendo a um discurso inadequado ao objetivo comunicativo revelando articulação,
entoação e ritmos desadequados. Participa e interage verbalmente com ajuda, utilizando
vocabulário e uma organização sintática simplificados. Compreende mensagens orais e interpreta o
conteúdo com dificuldade respondendo a questões e solicitações com auxílio. Não é capaz de

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

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

Inquérito:

MB

- Questionário
orais/escritos

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

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

S

Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Criativo
(A, C, D, J)

Observação:
- Registos de
observação de
apresentações orais
- Registo de
verificação de
realização de uma
atividade/tarefa
proposta
- Trabalho
individual, a pares e
em grupo

IS

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios
/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

emitir e fundamentar uma opinião autonomamente. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Correção
Adequação
Fluência
Expressividade
Interpretação
Estruturação
Leitura
25%

Autonomia
Participação
Compreensão
Apropriação
Ritmo

Educação
Literária
10%

Interpretação

O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da leitura, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Realiza uma leitura autónoma,
compreensiva, fluente e expressiva das diferentes tipologias de texto. Identifica ideias-chave e
mobiliza aprendizagens reconhecendo informação textual implícita e explícita. Revela capacidade
opinativa sobre os conteúdos lidos. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança
revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da leitura, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Realiza uma leitura autónoma, compreensiva,
fluente e expressiva das diferentes tipologias de texto. Identifica ideias-chave e mobiliza
aprendizagens reconhecendo informação textual implícita e explícita. Revela capacidade opinativa
sobre os conteúdos lidos. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando,
muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho suficiente no domínio da leitura, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Realiza uma leitura satisfatoriamente
autónoma, compreensiva, fluente e expressiva das diferentes tipologias de texto. Identifica
razoavelmente ideias-chave e mobiliza aprendizagens reconhecendo de forma razoável informação
textual implícita e explícita. Revela capacidade opinativa mediana sobre os conteúdos lidos.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insuficiente no domínio da leitura, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Realiza uma leitura com
dificuldades estruturantes ao nível da compreensão, fluência e expressividade das diferentes
tipologias de texto. Identifica ideias-chave e mobiliza aprendizagens com ajuda. Reconhece
informação textual implícita e explícita apenas com orientação. Revela dificuldades significativas
na capacidade opinativa sobre os conteúdos lidos. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Educação Literária, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Ouve ler e lê integralmente
textos e obras literárias. Antecipa o tema com base em ideias, ilustrações, eventos e personagens.
Compreende recursos que enfatizam o sentido do texto bem como a organização das diferentes
tipologias do texto. Distingue ficção de não ficção e manifesta ideias, opiniões, emoções e

MB

B

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

S

Análise de
conteúdo:


Cadernos diários
 Trabalhos
de
pesquisa/investigaç
ão/projeto
 Reflexões críticas
 Composições

Leitor
(A, B, C, D, F, H, I)
Testagem:
Criativo
(A, C, D, J)




Testes escritos
Questões orais

IS
Auto e
heteroavaliação

MB

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

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Mobilização
Análise
Reflexão
Cooperação
Autonomia
Compreensão
Valorização

Correção
Escrita
25%

Coesão
Organização
Estruturação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
apreciações geradas pelas histórias ouvidas ou lidas. Participa e coopera em projetos de leitura.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Educação Literária, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Ouve ler e lê integralmente
textos e obras literárias. Antecipa o tema com base em ideias, ilustrações, eventos e personagens.
Compreende recursos que enfatizam o sentido do texto bem como a organização das diferentes
tipologias do texto. Distingue ficção de não ficção e manifesta ideias, opiniões, emoções e
apreciações geradas pelas histórias ouvidas ou lidas. Participa e coopera em projetos de leitura.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho suficiente no domínio da Educação Literária, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Ouve ler e lê textos e obras
literárias. Antecipa o tema com base em ideias, ilustrações, eventos e personagens de forma
satisfatória. Compreende razoavelmente os recursos que enfatizam o sentido do texto bem como a
organização das diferentes tipologias do texto. Distingue ficção de não ficção e manifesta com
coerência ideias, opiniões, emoções e apreciações geradas pelas histórias ouvidas ou lidas.
Participa e coopera em projetos de leitura. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insuficiente no domínio da Educação Literária, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Ouve ler e lê textos e obras
literárias. Revela dificuldades na antecipação do tema com base em ideias, ilustrações, eventos e
personagens, bem como na compreensão dos recursos que enfatizam o sentido e as diferentes
tipologias do texto. Distingue ficção de não ficção com apoio e manifesta ideias, opiniões, emoções
e apreciações geradas pelas histórias ouvidas ou lidas de forma insatisfatória. Raramente participa
e coopera em projetos de leitura por iniciativa própria. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Escrita, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Organiza e regista informação,
obtida em diversas fontes documentais, utilizando instrumentos diversificados. Planifica e redige
textos de géneros variados em diferentes suportes. Utiliza corretamente as diferentes
componentes da escrita (ortografia, caligrafia, sinais de pontuação, sinais auxiliares de escrita e
organização sintática). Produz textos com sequência, clareza, organização e criatividade, aplicando
vocabulário adequado e diversificado. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança
revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Escrita, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Organiza e regista informação, obtida em

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

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

S

Comunicador
(A, B, D, E, H)
Leitor
(A, B, C, D, F, H, I)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

IS

MB

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

B

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Criatividade
Autonomia
Pertinência
Aplicação
Rigor

Apropriação
Mobilização
Gramática
15%

Correção
Compreensão
Aplicação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
diversas fontes documentais, utilizando instrumentos diversificados. Planifica e redige textos de
géneros variados em diferentes suportes. Utiliza corretamente as diferentes componentes da
escrita (ortografia, caligrafia, sinais de pontuação, sinais auxiliares de escrita e organização
sintática). Produz textos com sequência, clareza, organização e criatividade, aplicando vocabulário
adequado e diversificado. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando,
muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho suficiente no domínio da Escrita, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Organiza e regista informação razoavelmente,
obtida em diversas fontes documentais, utilizando instrumentos diversificados. Planifica e redige
textos de géneros variados em diferentes suportes de modo satisfatório. Utiliza as diferentes
componentes da escrita (ortografia, caligrafia, sinais de pontuação, sinais auxiliares de escrita e
organização sintática) num nível adequado. Produz textos com sequência, clareza, organização e
criatividade medianas, aplicando um vocabulário ajustado. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insuficiente no domínio da Escrita, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Revela dificuldades na
organização e registo de informação, obtida em diversas fontes documentais, utilizando
instrumentos diversificados. Planifica e redige textos de géneros variados em diferentes suportes
de modo insatisfatório. Revela lacunas estruturantes nas diferentes componentes da escrita
(ortografia, caligrafia, sinais de pontuação, sinais auxiliares de escrita e organização sintática).
Produz textos sem sequência, clareza, organização e criatividade, aplicando um vocabulário pouco
diversificado e adequado. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por
vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Gramática, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Domina e aplica
progressivamente os conteúdos relativos às regras do funcionamento da língua portuguesa a nível
fonológico (sons da língua), a nível lexical (palavras da língua) e semântico (significado das palavras
da língua), a nível morfossintático (função das palavras da língua) e a nível textual e discursivo.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Gramática, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Domina e aplica progressivamente os
conteúdos relativos às regras do funcionamento da língua portuguesa a nível fonológico (sons da
língua), a nível lexical (palavras da língua) e semântico (significado das palavras da língua), a nível
morfossintático (função das palavras da língua) e a nível textual e discursivo. Desenvolveu atitudes
de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade,

S

IS

MB

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

B

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Rigor

autonomia e sociabilidade.

Análise

O aluno revela um desempenho suficiente no domínio da Gramática, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Domina e aplica de forma
satisfatória e progressiva os conteúdos relativos às regras do funcionamento da língua portuguesa
a nível fonológico (sons da língua), a nível lexical (palavras da língua) e semântico (significado das
palavras da língua), a nível morfossintático (função das palavras da língua) e a nível textual e
discursivo. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho suficiente no domínio da Gramática, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Domina e aplica de forma
insatisfatória os conteúdos relativos às regras do funcionamento da língua portuguesa a nível
fonológico (sons da língua), a nível lexical (palavras da língua) e semântico (significado das palavras
da língua), a nível morfossintático (função das palavras da língua) e a nível textual e discursivo.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Autonomia

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

(A, B, C, I, J)
S

IS

(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções
pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação 1º Ciclo – Matemática
Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Correção

Adequação

Autonomia

Mobilização

Números e
operações
25%

Compreensão

Apropriação

Aplicação

Rigor

Correção

Descritores de desempenho
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio dos Números e Operações, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Lê e representa os números
naturais, manipulando progressivamente as suas propriedades. Desenvolve estratégias de cálculo
mental e escrito nas operações matemáticas elementares. Estima e avalia a razoabilidade dos
resultados de forma muito satisfatória. Conhece, relaciona e compreende as frações. Desenvolveu
atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio dos Números e Operações, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Lê e representa os números
naturais, manipulando progressivamente as suas propriedades. Desenvolve estratégias de cálculo
mental e escrito nas operações matemáticas elementares. Estima e avalia a razoabilidade dos
resultados de forma bastante satisfatória. Conhece, relaciona e compreende as frações. Desenvolveu
atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio dos Números e Operações, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Lê e representa os números
naturais, manipulando progressivamente as suas propriedades satisfatoriamente. Desenvolve
estratégias de cálculo mental e escrito nas operações matemáticas elementares de forma
consistente. Estima e avalia a razoabilidade da maioria dos resultados. Conhece, relaciona e
compreende as frações razoavelmente. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio dos Números e Operações, de acordo com
as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Lê e representa os números
naturais com dificuldade, manipulando com apoio as respetivas propriedades. Desenvolve estratégias
de cálculo mental e escrito nas operações matemáticas elementares de forma inconsistente. Revela
dificuldades significativas em estimar e avaliar a razoabilidade de resultados. Conhece, relaciona e
compreende as frações insatisfatoriamente. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Geometria e Medida, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, descreve e constrói
formas geométricas. Reconhece propriedades geométricas. Situa-se e situa objetos no espaço

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

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

Inquérito:

MB

B

- Questionário
orais/escritos

Criativo
(A, C, D, J)
Observação:

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
S

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

IS

MB

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

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

- Registos de
observação de
apresentações orais
- Registo de
verificação de
realização de uma
atividade/tarefa
proposta
- Trabalho
individual, a pares e
em grupo
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Adequação

Geometria e
Medida
25%

Autonomia

Mobilização

Compreensão

Apropriação

Aplicação

Rigor

Organização e
Tratamento
de Dados
20%

Seleção

Organização

Interpretação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
dominando as noções de relação espacial. Compreende e relaciona as grandezas de medida de
comprimentos, áreas, volumes, capacidades, massas, dinheiro e tempo utilizando com correção as
respetivas unidades de medida. Revela um excelente desempenho na realização de medições e
estimativas. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Geometria e Medida, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, descreve e constrói
formas geométricas. Reconhece propriedades geométricas. Situa-se e situa objetos no espaço
dominando as noções de relação espacial. Compreende e relaciona as grandezas de medida de
comprimentos, áreas, volumes, capacidades, massas, dinheiro e tempo utilizando com correção as
respetivas unidades de medida. Revela um bom desempenho na realização de medições e
estimativas. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Geometria e Medida, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, descreve e constrói
formas geométricas. Reconhece propriedades geométricas. Situa-se e situa objetos no espaço
dominando as noções de relação espacial. Compreende e relaciona as grandezas de medida de
comprimentos, áreas, volumes, capacidades, massas, dinheiro e tempo utilizando com relativa
correção as respetivas unidades de medida. Revela um desempenho razoável na realização de
medições e estimativas. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Geometria e Medida, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, descreve e constrói
formas geométricas com dificuldade. Reconhece algumas propriedades geométricas. Situa-se e situa
objetos no espaço dominando pouco as noções de relação espacial. Compreende e relaciona as
grandezas de medida de comprimentos, áreas, volumes, capacidades, massas, dinheiro e tempo de
forma inconstante utilizando as respetivas unidades de medida. Revela um desempenho insuficiente
na realização de medições e estimativas. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Organização e Tratamento de Dados, de
acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Explora e
interpreta dados (moda, frequência absoluta,…) organizados de diversas formas. Recolhe, organiza,
representa e comunica dados sem qualquer dificuldade. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Organização e Tratamento de Dados, de acordo
com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Explora e interpreta
dados (moda, frequência absoluta,…) organizados de diversas formas. Recolhe, organiza, representa

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

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

Autoavaliador
(transversal às áreas)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

Análise de
conteúdo:


Cadernos diários
Trabalhos
de
pesquisa/investig
ação/projeto
 Reflexões críticas


S

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

Testagem:


IS

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

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

B

Testes escritos
 Questões orais

Auto e
heteroavaliação
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Análise

Autonomia

Correção

Adequação

Problematiza

Resolução de
problemas,
raciocínio e
comunicação
30%

çao

Mobilização

Raciocínio

Estruturação

Rigor

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
e comunica dados sem dificuldade. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança
revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Organização e Tratamento de Dados, de
acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Explora e
interpreta dados (moda, frequência absoluta, …) organizados de diversas formas satisfatoriamente.
Recolhe, organiza, representa e comunica dados sem dificuldades significativas. Desenvolveu atitudes
de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho,responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Organização e Tratamento de Dados,
de acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Explora e
interpreta dados (moda, frequência absoluta,…) organizados de diversas formas insatisfatoriamente.
Recolhe, organiza, representa e comunica dados com dificuldades significativas. Desenvolveu
atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Resolução de problemas, raciocínio e
comunicação, de acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade.
Revela uma excelente capacidade de resolver problemas recorrendo à mobilização das
aprendizagens nos diversos domínios de aprendizagem. Raciocina matematicamente e analisa
corretamente as estratégias utilizadas e a razoabilidade dos resultados obtidos. Comunica oralmente
e por escrito e utiliza uma linguagem matemática própria dos diversos conteúdos estudados na
expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Resolução de problemas, raciocínio e
comunicação, de acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade.
Revela uma boa capacidade de resolver problemas recorrendo à mobilização das aprendizagens nos
diversos domínios de aprendizagem. Raciocina matematicamente e analisa corretamente as
estratégias utilizadas e a razoabilidade dos resultados obtidos. Comunica oralmente e por escrito e
utiliza uma linguagem matemática própria dos diversos conteúdos estudados na expressão e
discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Resolução de problemas, raciocínio e
comunicação, de acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade.
Revela uma capacidade razoável de resolver problemas recorrendo à mobilização das aprendizagens
nos diversos domínios de aprendizagem. Raciocina matematicamente e analisa adequadamente
muitas das estratégias utilizadas e a razoabilidade dos resultados obtidos. Comunica
satisfatoriamente a nível oral e escrito e utilizando uma linguagem matemática adequada dos

S

IS

MB

B

S

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Autonomia

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
diversos conteúdos estudados na expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios.
Desenvolveu
atitudes
de
autoestima
e
de autoconfiança,
revelando
interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Resolução de problemas, raciocínio e
comunicação, de acordo com as aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade.
Revela uma capacidade razoável de resolver problemas recorrendo à mobilização das aprendizagens
nos diversos domínios de aprendizagem. Raciocina matematicamente e analisa adequadamente
muitas das estratégias utilizadas e a razoabilidade dos resultados obtidos. Comunica
satisfatoriamente a nível oral e escrito e utilizando uma linguagem matemática adequada dos
diversos conteúdos estudados na expressão e discussão das suas ideias, procedimentos e raciocínios.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

IS

(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções
pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação 1º Ciclo – Estudo do Meio
Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Seleção
Rigor
Mobilização
Problematização
Raciocínio
Reflexão
Responsabilidade
Autonomia
Participação
Cooperação

Sociedade
33,3%

Compreensão
Aplicação
Adequação
Correção

Seleção

Descritores de desempenho
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Sociedade, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Adquire e aplica, de forma muito
satisfatória, um conhecimento de si próprio, valoriza a sua identidade e raízes, respeitando o
território e o seu ordenamento, outros povos e outras culturas. Associa os seus conhecimentos e
relaciona-os com as suas vivências pessoais. Mobiliza de forma notável competências e
aprendizagens na implementação de processos científicos simples na realização de
atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

MB

O aluno revela um desempenho bom no domínio da Sociedade, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Adquire e aplica, de forma bastante satisfatória,
um conhecimento de si próprio, valoriza a sua identidade e raízes, respeitando o território e o seu
ordenamento, outros povos e outras culturas. Associa os seus conhecimentos e relaciona-os com as
suas vivências pessoais. Mobiliza de forma bastante satisfatória competências e aprendizagens na
implementação de processos científicos simples na realização de atividades experimentais.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Sociedade, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Adquire e aplica, de forma
satisfatória, um conhecimento de si próprio, valoriza a sua identidade e raízes, respeitando o
território e o seu ordenamento, outros povos e outras culturas. Associa razoavelmente os seus
conhecimentos e relaciona-os com as suas vivências pessoais. Mobiliza de forma satisfatória
competências e aprendizagens na implementação de processos científicos simples na realização de
atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Sociedade, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Adquire e aplica, de forma
insatisfatória, um conhecimento de si próprio, valoriza a sua identidade e raízes, respeitando o
território e o seu ordenamento, outros povos e outras culturas. Associa com muita dificuldade os
seus conhecimentos e relaciona-os com as suas vivências pessoais. Mobiliza de forma insatisfatória
competências e aprendizagens na implementação de processos científicos simples na realização de
atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por
vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Natureza, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, sem qualquer

B

S

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

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

Inquérito:

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

- Registos de
observação de
apresentações orais

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

- Registos de
observação de
realização de uma
atividade
laboratorial/experi
mental

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
IS

- Questionário
orais/escritos

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

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

- Registo de
verificação de
realização de uma
atividade/tarefa
proposta
- Trabalho
individual, a pares e
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Rigor
Mobilização

Natrureza
33,3%

Problematização
Raciocínio
Reflexão
Responsabilidade
Autonomia
Participação
Cooperação
Compreensão
Aplicação
Adequação
Correção

Tecnologia
33,3%

Seleção
Rigor
Mobilização
Problematização
Raciocínio

Descritores de desempenho
dificuldade, elementos naturais e reflete responsável e autonomamente sobre comportamentos e
atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual
e coletivo. Mobiliza de forma notável competências e aprendizagens na implementação de
processos científicos simples na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Natureza, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, sem dificuldade, elementos naturais e
reflete responsável e autonomamente sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou
observados, que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. Mobiliza de
forma bastante satisfatória competências e aprendizagens na implementação de processos
científicos simples na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Natureza, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, sem dificuldades
significativas, elementos naturais e reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou
observados, que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. Mobiliza de
forma satisfatória competências e aprendizagens na implementação de processos científicos simples
na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Natureza, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Identifica, com dificuldades
significativas, elementos naturais e reflete com ajuda sobre comportamentos e atitudes,
vivenciados ou observados, que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e
coletivo. Mobiliza de forma insatisfatória competências e aprendizagens na implementação de
processos científicos simples na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Tecnologia, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Reconhece, muito
conscientemente, o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da
qualidade de vida. Mobiliza de forma notável competências e aprendizagens na implementação de
processos científicos simples na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

(A, B, D, E, H)

em grupo

Autoavaliador
(transversal às áreas)
B
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)

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

Análise de
conteúdo:


Cadernos diários
Relatórios
de
atividades
 Trabalhos
de
pesquisa/investig
ação/projeto
 Reflexões críticas


Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)
Testagem:
IS



Testes escritos
 Questões orais

Auto e
heteroavaliação
MB
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Reflexão
Responsabilidade
Autonomia
Participação
Cooperação
Compreensão
Aplicação
Adequação
Correção

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
O aluno revela um desempenho bom no domínio da Tecnologia, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Reconhece, conscientemente, o contributo da
ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida. Mobiliza de forma
bastante satisfatória competências e aprendizagens na implementação de processos científicos
simples na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Tecnologia, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Reconhece, o contributo da
ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida. Mobiliza de forma
satisfatória competências e aprendizagens na implementação de processos científicos simples na
realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Tecnologia, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Reconhece, com dificuldade, o
contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida. Mobiliza
de forma insatisfatória competências e aprendizagens na implementação de processos científicos
simples na realização de atividades experimentais. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

B

S

IS

(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções
pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação 1º Ciclo – Oferta Complementar _ Ciências e Saúde
Domínios
/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Adequação
Correçao
Rigor
Mobilizaçao
Problematização

Saúde
50%

Reflexão
Argumentação
Respeito
Pertinência
Apropriação

Adequação
Rigor

Ciências
50%

problematização

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio da Saúde, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Conhece e valoriza o seu corpo, desenvolveu
competências e conhecimentos nas áreas da identidade sexual, do papel de género, das relações
interpessoais e da reprodução humana. Enriqueceu a sua auto-estima e autoconfiança manifestando
valores de identidade própria e respeito para com os outros. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

MB

O aluno revela um desempenho bom no domínio da Saúde, de acordo com as aprendizagens essenciais
definidas para o seu ano de escolaridade. Conhece e valoriza o seu corpo, desenvolveu competências e
conhecimentos nas áreas da identidade sexual, do papel de género, das relações interpessoais e da
reprodução humana. Enriqueceu a sua auto-estima e autoconfiança manifestando valores de
identidade própria e respeito para com os outros. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio da Saúde, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Conhece e valoriza o seu corpo, desenvolveu
competências e conhecimentos nas áreas da identidade sexual, do papel de género, das relações
interpessoais e da reprodução humana. Enriqueceu a sua auto-estima e autoconfiança manifestando
valores de identidade própria e respeito para com os outros. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio da Saúde, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Conhece e valoriza o seu corpo, desenvolveu
competências e conhecimentos nas áreas da identidade sexual, do papel de género, das relações
interpessoais e da reprodução humana com muitas dificuldades. Necessita de enriquecer a sua autoestima e autoconfiança, bem como interiorizar valores de identidade própria e respeito para com os
outros. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho muito bom no domínio das Ciências, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Desenvolveu notoriamente competências
científicas de experimentação e de colocação de questões, levantamento de hipóteses, feitura de
inferências e comprovação de resultados. Revelou-se capaz de mobilizar, comunicar e construir
conhecimento. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho bom no domínio das Ciências, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Desenvolveu competências científicas de
experimentação e de colocação de questões, levantamento de hipóteses, feitura de inferências e
comprovação de resultados. Revelou-se capaz de mobilizar, comunicar e construir conhecimento.

B

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

S

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

IS

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Questionador
(A, F, G, I, J)

MB

Comunicador
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador
(transversal às áreas)

B

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)
Inquérito:
- Questionário
orais/escritos
Observação:
- Registos de
observação de
apresentações orais
- Registos de
observação de
realização de uma
atividade
laboratorial/experime
ntal
- Registo de
verificação de
realização de uma
atividade/tarefa
proposta
Trabalho individual, a
pares e em grupo
Análise de conteúdo:
-Cadernos diários
-Relatórios de
atividades
-Trabalhos de
pesquisa/investigação
/projeto
-Reflexões críticas
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Domínios
/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados
Mobilização
Raciocínio
Análise
Reflexão
Cooperação
Curiosidade
Aplicação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(1)

Descritores de desempenho
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho satisfatório no domínio das Ciências, de acordo com as aprendizagens
essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Desenvolveu satisfatoriamente competências
científicas de experimentação e de colocação de questões, levantamento de hipóteses, feitura de
inferências e comprovação de resultados. Revelou-se capaz de mobilizar, comunicar e construir
conhecimento. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno revela um desempenho insatisfatório no domínio das Ciências, de acordo com as
aprendizagens essenciais definidas para o seu ano de escolaridade. Desenvolveu competências
científicas de experimentação e de colocação de questões, levantamento de hipóteses, feitura de
inferências e comprovação de resultados com lacunas significativas. Revelou dificuldades na
mobilização, comunicação e construção de conhecimento. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)
Testagem:
- Testes escritos
- Questões orais
Auto e
heteroavaliação

IS

(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções
pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Inglês/1º ciclo

Domínios/Temas
% (1)

Oralidade
40%

Critérios a ter em conta
na recolha de dados
G
r
a
m
á
t
i
c
a

Compreensão
Correção Linguística
Adequação
Fluência

E

Competên
cia
comunicati
va
60%

L
é
x
i
c
o

Criatividade
Participação
Autonomia

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, revelando uma aplicação rigorosa dos
mecanismos de funcionamento da língua e léxico. Evidencia pertinência
e fluência na participação/interação autónoma com o interlocutor.

MB

Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando muito
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Desempenho bom ao nível da compreensão e produção de discursos
orais e escritos, aplicando, com algum rigor, os mecanismos de
funcionamento da língua e léxico. Evidencia, por vezes, pertinência e
fluência na participação/interação autónoma com o interlocutor.

Criativo (A, C, D, J)

B

S

Escrita
60%

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

Fichas de Avaliação
(Reading &
Writing/Listening)
Apresentação oral
Questionários
orais/escritos
Grelhas de
observação de
apresentações orais
Grelha de
observação direta

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

revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Desempenho insuficiente ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, desconhecendo os mecanismos de
funcionamento da língua e léxico. Não participa e não consegue
interagir com o interlocutor. Desenvolveu atitudes de autoestima e

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando muito
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Desempenho suficiente ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, aplicando com alguma frequência
mecanismos de funcionamento da língua e léxico. Evidencia, por vezes,
pertinência, fluência e participação/interação autónoma com o
interlocutor. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,

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

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)

IS

de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

Apropriação
Competência intercultural

Desempenho muito bom na identificação/descrição de realidades
interculturais distintas, evidenciando pleno respeito pela diversidade e
tolerância intercultural. Desenvolveu atitudes de autoestima e

MB

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

Questionário oral
ou escrito
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20%

Respeito

de autoconfiança revelando muito interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

Desempenho bom na identificação/descrição de realidades
interculturais distintas, evidenciando respeito pela diversidade e
tolerância intercultural. Desenvolveu atitudes de autoestima e

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

Ou
Trabalho de
pesquisa

B

de autoconfiança revelando muito interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade

Desempenho suficiente na identificação/descrição de realidades
interculturais distintas, evidenciando respeito pela diversidade e
tolerância intercultural. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando
autonomia e sociabilidade.

interesse,

empenho,

responsabilidade,

Desempenho insuficiente na identificação/descrição de realidades
interculturais distintas, não evidenciando respeito pela diversidade,
nem tolerância intercultural. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança,
revelando,
por
vezes,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Cooperação
Argumentação
Autorregulação
Competência estratégica
20%

Criatividade

S

IS

interesse,

Desempenho muito bom na pesquisa e seleção autónoma da
informação, evidenciando um domínio pleno da literacia tecnológica.
Coopera e interage com o outro para comunicar com eficácia e em
contexto, apresentando uma postura crítica e autorreguladora.

Autoavaliador

MB

Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando muito
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Desempenho bom na pesquisa e seleção autónoma da informação,
evidenciando domínio da literacia tecnológica. Coopera e interage com
o outro para comunicar com eficácia e em contexto, apresentando uma
postura crítica e autorreguladora. Desenvolveu atitudes de autoestima e

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

B

de autoconfiança revelando muito interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

Desempenho suficiente na pesquisa e seleção da informação,
evidenciando algum domínio da literacia tecnológica. Por vezes
coopera e interage com o outro para comunicar com alguma eficácia
em contexto, apresentando, pontualmente, uma postura crítica e
autorreguladora. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

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

S

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

Trabalho de grupo
ou pares

Autoavaliação
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Desempenho insuficiente na pesquisa e seleção da informação, não
evidenciando domínio da literacia tecnológica. Não coopera nem
interage com o outro para comunicar. Não revela uma postura crítica e
autorreguladora. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,

IS

revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e
sociabilidade.

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação –Apoio ao Estudo - 1º Ciclo
Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

O aluno adquire com muita facilidade o desenvolvimento de competências e metodologias
facilitadoras do trabalho e estudo. Desenvolve num nível muito bom competências de
controlo, planeamento e organização, facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas
aprendizagens. Mobiliza diversas competências no tratamento de informação recebida
e/ou pesquisada. Expõe com muita facilidade dúvidas e manifesta opiniões, explicita
raciocínios e revela espírito crítico. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança
revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Seleção
Organização
Análise

Pesquisa,
Seleção e
Tratamento de
Informação
100%

Reflexão
Argumentação

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho

O aluno adquire com facilidade o desenvolvimento de competências e metodologias
facilitadoras do trabalho e estudo. Desenvolve num nível bom competências de controlo,
planeamento e organização, facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas
aprendizagens. Mobiliza diversas competências no tratamento de informação recebida
e/ou pesquisada. Expõe com facilidade dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e
revela espírito crítico. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando,
muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

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

MB

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

B

Autonomia
Participação

O aluno adquire de forma satisfatória o desenvolvimento de competências e metodologias
facilitadoras do trabalho e estudo. Desenvolve num nível suficiente competências de
controlo, planeamento e organização, facilitadoras do estudo/pesquisa e da progressão nas
aprendizagens. Mobiliza competências no tratamento de informação recebida e/ou
pesquisada. Expõe satisfatoriamente dúvidas e manifesta opiniões, explicita raciocínios e
revela espírito crítico. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando
interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno não desenvolve competências e metodologias facilitadoras do trabalho e estudo.
Revela enormes dificuldades no controlo, planeamento e organização do estudo/pesquisa
e na progressão nas aprendizagens. Não se mostra capaz de mobilizar competências no
tratamento de informação recebida e/ou pesquisada. Expõe com muitas dificuldades
dúvidas e raramente manifesta opiniões, explicita raciocínios ou revela espírito crítico.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

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

Raciocínio
Criatividade

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

S

Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

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

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (2)

Inquérito:
- Questionário
orais/escritos

Observação:
- Registos de
observação de
apresentações orais
- Registo de
verificação de
realização de uma
atividade/tarefa
proposta
- Trabalho individual,
a pares e em grupo

Análise de conteúdo:
- Trabalhos de
pesquisa/investigação
/projeto
- Reflexões críticas

Testagem:
- Questões orais

Auto e
heteroavaliação
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(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas
que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação - Educação Física - 1º Ciclo
1º e 2º anos
Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Adequação
Destreza
Ritmo

Perícias e
Manipulações

Correção
Respeito
Responsabilidade

30%

Cooperação
Relacionamento

Adequação
Destreza

Deslocamentos e
equilíbrios
30%

Ritmo
Correção
Respeito

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho
O aluno realiza, com muita facilidade, ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação
própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com facilidade, ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação
própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com alguma dificuldade, ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo
uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da
ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com muita dificuldade, ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma
estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação
própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com muita facilidade, ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em
aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos,
coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno realiza, com facilidade, ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos,
segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua
ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com alguma dificuldade, ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em
aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos,
coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação.

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (2)

MB

B

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

Observação:
S

Ins

Criativo/ Expressivo (A,
C, D, J)

- Processo de
trabalho individual
(Observação em
sala de aula)

Critico/Analítico e
Autoavaliador/
Heteroavaliador (A, B, C,
D, G)

- Processo de
trabalho em grupo
(Observação em
sala de aula)

Indagador/ Investigador
e Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, D, F, H, I, J)

Auto e
heteroavaliação

MB

B

S
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Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados
Responsabilidade
Cooperação
Relacionamento

Adequação
Destreza
Ritmo
Correção

Jogos

Respeito
Responsabilidade

40%

Cooperação
Relacionamento

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho
e sociabilidade. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno realiza, com muita dificuldade, ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em
aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos,
coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com muita facilidade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com facilidade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na
prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades
básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos em jogos
coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete. Desenvolveu atitudes
de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com alguma dificuldade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com muita dificuldade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de raquete.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

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

Ins
Questionador e
Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)

MB

B

S

Ins

Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I, J)

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

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (2)
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3º e 4º anos
Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Adequação
Destreza

Ginástica

Ritmo
Correção

3.º ano - 25%
4.º ano - 40%

Respeito
Responsabilidade
Cooperação
Relacionamento

Adequação
Destreza

Jogos
3.º ano - 25%
4.º ano - 40%

Ritmo
Correção
Respeito
Responsabilidade

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho

O aluno realiza, com muita facilidade, as habilidades gímnicas básicas da ginástica em percursos
diversificados, em combinações e em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando
e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com facilidade, as habilidades gímnicas básicas da ginástica em percursos
diversificados, em combinações e em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando
e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com alguma dificuldade, as habilidades gímnicas básicas da ginástica em percursos
diversificados, em combinações e em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando
e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno realiza, com muita dificuldade, as habilidades gímnicas básicas da ginástica em percursos
diversificados, em combinações e em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando
e/ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com muita facilidade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de
raquete. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com facilidade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras
na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de
raquete. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com alguma dificuldade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de

MB

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

B

.
Criativo/ Expressivo
(A, C, D, J)

S

Ins

MB

B

S

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

Critico/Analítico e
Autoavaliador/
Heteroavaliador (A, B,
C, D, G)

Indagador/
Investigador e
Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, D, F, H, I, J)

Observação:
- Processo de
trabalho individual
(Observação em sala
de aula)
- Processo de
trabalho em grupo
(Observação em sala
de aula)
Auto e
heteroavaliação
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Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados
Cooperação
Relacionamento

Adequação
Destreza

Atividades
Rítmicas e
Expressivas
3.º ano - 25%
4.º ano - 10%

Ritmo
Correção
Respeito
Responsabilidade
Cooperação
Relacionamento

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho

movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de
raquete. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno participa, com muita dificuldade, nos jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de
movimentos em jogos coletivos com bola, jogos de perseguição, jogos de oposição e jogos de
raquete. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno combina, com muita facilidade, deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios
das atividades rítmicas e expressivas (dança) adequados à expressão de motivos ou temas
combinados com os colegas e com o professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de
composições musicais, em situação de exploração do movimento a pares, de exercitação e de
criação. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno combina, com facilidade, deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios das
atividades rítmicas e expressivas (dança) adequados à expressão de motivos ou temas combinados
com os colegas e com o professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições
musicais, em situação de exploração do movimento a pares, de exercitação e de criação.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno combina, com alguma dificuldade, deslocamentos, movimentos não locomotores e
equilíbrios das atividades rítmicas e expressivas (dança) adequados à expressão de motivos ou temas
combinados com os colegas e com o professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de
composições musicais, em situação de exploração do movimento a pares, de exercitação e de
criação. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno combina, com muita dificuldade, deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios
das atividades rítmicas e expressivas (dança) adequados à expressão de motivos ou temas
combinados com os colegas e com o professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de
composições musicais, em situação de exploração do movimento a pares, de exercitação e de
criação. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
O aluno escolhe e realiza, com muita facilidade, habilidades apropriadas em percursos na natureza,
de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e
respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. Desenvolveu atitudes de autoestima

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

Ins

MB

B

S

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

Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I, J)

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

Ins
.
MB

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)
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Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados
Adequação
Destreza

Percursos na
Natureza
3.º ano - 25%
4.º ano - 10%

Ritmo
Correção
Respeito
Responsabilidade
Cooperação
Relacionamento

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (2)

e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno escolhe e realiza, com facilidade, habilidades apropriadas em percursos na natureza, de
acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e
respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. Desenvolveu atitudes de autoestima
e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno escolhe e realiza, com alguma dificuldade, habilidades apropriadas em percursos na
natureza, de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os
colegas e respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. Desenvolveu atitudes de
autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.
O aluno escolhe e realiza, com muita dificuldade, habilidades apropriadas em percursos na natureza,
de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e
respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. Desenvolveu atitudes de autoestima
e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia
e sociabilidade.

B

S

Ins

(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas
que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Artística – Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música - 1º Ciclo
Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Seleção
Análise
Reflexão

Apropriação e
reflexão
30%

Argumentação
Criatividade
Curiosidade
Autonomia
Participação
Responsabilidade

Organização
Interpretação
Aplicação

Interpretação e
comunicação
30%

Rigor
Mobilização
Ritmo
Autonomia

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho

Revela muita facilidade na compreensão, aquisição, mobilização e aplicação de conhecimentos
(especificados por área/ano) e desenvolveu/adquiriu todas as aprendizagens específicas definidas,
apropriando-se da terminologia e vocabulário específico, útil na compreensão e na reflexão crítica.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela facilidade na compreensão, mobilização e aplicação de conhecimentos (especificados por
área/ano) e desenvolveu/adquiriu muitas das aprendizagens específicas definidas, apropriando-se de
muita da terminologia e vocabulário específico, útil na compreensão e na reflexão crítica.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela algumas dificuldades na compreensão, mobilização e aplicação de conhecimentos
(especificados por área/ano) e desenvolveu/adquiriu algumas aprendizagens específicas definidas,
apropriando-se de alguma da terminologia e vocabulário específico, útil na compreensão e na
reflexão crítica. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse,
empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela muitas dificuldades na compreensão, mobilização e aplicação de conhecimentos
(especificados por área/ano) e não desenvolveu/adquiriu as aprendizagens específicas definidas, nem
se apropriou da terminologia e vocabulário específico, útil na compreensão e na reflexão crítica.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Desenvolveu com muita facilidade competências relativas à performance, bem como as relativas a
formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Desenvolveu com facilidade competências relativas à performance, bem como as relativas a formas
de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Desenvolveu com alguma dificuldade as competências relativas à performance, bem como as
relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações. Desenvolveu
atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade,
autonomia e sociabilidade.

MB

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

B
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

S

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

Ins

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

MB

B

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)

S

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (2)

Observação:
- Processo de
trabalho individual
(Observação em
sala de aula)
- Processo de
trabalho em grupo
(Observação em
sala de aula)
- Performances dos
produtos artísticos

Auto e
heteroavaliação
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Domínios/Temas
%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados
Participação
Responsabilidade

Composição
Apresentação
Fruição

Experimentação e
criação

Domínio
Valorização Adequação

40%

Autonomia
Participação
Responsabilidade

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (1)

Descritores de desempenho

Revelou muita dificuldade em desenvolver competências relativas à performance, bem como as
relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações. Desenvolveu
atitudes de autoestima e de autoconfiança, revelando, por vezes, interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela muita facilidade na integração intencional de materiais, meios, técnicas e conhecimentos
(especificados por área/ano) na exploração e desenvolvimento das atividades artísticas, imprimindolhes um estilo/cunho próprios. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando,
muito interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela facilidade na integração intencional de materiais, meios, técnicas e conhecimentos
(especificados por área/ano) na exploração e desenvolvimento das atividades artísticas, imprimindolhes um estilo/cunho próprios.
Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança revelando, muito interesse, empenho,
responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela algumas dificuldades na integração intencional de materiais, meios, técnicas e conhecimentos
(especificados por área/ano) na exploração e desenvolvimento das atividades artísticas. Nem sempre
foi capaz de lhes imprimir um estilo/cunho próprios. Desenvolveu atitudes de autoestima e
de autoconfiança, revelando interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Revela muitas dificuldades na integração intencional de materiais, meios, técnicas e conhecimentos
(especificados por área/ano) na exploração e desenvolvimento das atividades artísticas. Não foi capaz
de lhes imprimir um estilo/cunho próprios. Desenvolveu atitudes de autoestima e de autoconfiança,
revelando, por vezes, interesse, empenho, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.

Ins

MB

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (2)

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)

B
Autoavaliador
(transversal às áreas)

S

Ins

(1) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(2) Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas
que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.

Critérios de Avaliação
º

2 Ciclo

Ano Letivo 2020/2021
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Critérios de Avaliação – Português 2º ciclo
Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados
Correção
linguística

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom na compreensão e produção de um discurso, apresentando
argumentos que sustentem uma opinião. Fá-lo de forma autónoma, demonstrando sempre
respeito pelo outro e pelas convenções discursivas.
Nível intermédio

Argumentação
Oralidade
20%

Autonomia
Respeito

Expressividade
Compreensão
Leitura
20%

Organização

Desempenho suficiente na compreensão e produção de um discurso, apresentando alguns
argumentos que sustentem uma opinião. Fá-lo com alguma autonomia, demonstrando por
vezes respeito pelo outro e pelas convenções discursivas.
Nível intermédio

Educação
Literária
20%

Interpretação

4
3
2

Desempenho muito insuficiente na compreensão e produção de um discurso, não
apresentando argumentos que sustentem uma opinião. Recorre à ajuda do professor e
raramente demonstra respeito pelo outro e pelas convenções discursivas.

1

Desempenho muito bom na leitura, apropriando-se do sentido global e dos objetivos dos
diferentes tipos de texto. Organiza e regista a informação pertinente.

5

Nível intermédio
Desempenho suficiente na leitura, revelando algumas dificuldades na apropriação do sentido
global e dos objetivos dos diferentes tipos de texto. Organiza e regista, por vezes, a
informação pertinente.
Nível intermédio

Autonomia

5

Desempenho muito insuficiente na leitura, não compreendendo o sentido global e os
objetivos dos diferentes tipos de texto. Desconhece os procedimentos de registo e
organização da informação.
Desempenho muito bom na leitura autónoma de obras, interpretando adequadamente os
diferentes géneros literários. Valoriza e respeita a diversidade cultural, expressa opiniões
pertinentes e partilha leituras.
Nível intermédio

4
3
2
1
5
4

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)
Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Respeitador da diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Criativo
(A, C, D, J)
Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Leitor
(A, B, C, D, F, H, I)
Criativo
(A, C, D, J)
Conhecedor/sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Indagador/ Investigador

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
Grelha de observação
Questionários orais
Teste de
compreensão do
oral/Apresentação
oral
Grelha de
autoavaliação

Grelha de observação
Ficha de avaliação
Questionários
orais/escritos

Ficha de Leitura
Questionário
oral/escrito
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Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados
Valorização
Pertinência

Planificação

Correção
Escrita
20%

Adequação

Descritores de desempenho
Desempenho suficiente na leitura autónoma de obras, interpretando com alguma correção
os diferentes géneros literários. Por vezes, valoriza e respeita a diversidade cultural, expressa
com alguma dificuldade opiniões e nem sempre partilha leituras.
Nível intermédio

Apropriação
Mobilização
Gramática
20%

2

Desempenho muito insuficiente na leitura de obras, não distinguindo os diferentes géneros
literários. Não apreende a diversidade cultural, não expressa opiniões nem partilha leituras.

1

Desempenho muito bom na planificação de diferentes tipos de texto, redigindo com
originalidade e correção linguística, de acordo com o género textual e a intenção
comunicativa.

5

Nível intermédio
Desempenho suficiente na planificação de diferentes tipos de texto, redigindo com alguma
originalidade e correção linguística. Respeita, parcialmente, o género textual e a intenção
comunicativa.
Nível intermédio

Criatividade

3

4
3
2

Desempenho muito insuficiente na planificação de diferentes tipos de texto, redigindo sem
originalidade e correção linguística. Não respeita o género textual nem a intenção
comunicativa.

1

Desempenho muito bom no conhecimento dos diversos planos gramaticais, mobilizando-os
para o aperfeiçoamento da interpretação e produção de enunciados orais e escritos.

5

Nível intermédio
Desempenho suficiente no conhecimento dos diversos planos gramaticais, mobilizando-os,
com alguma dificuldade, para a interpretação e produção de enunciados orais e escritos.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente no conhecimento dos diversos planos gramaticais, não
sendo capaz de os mobilizar, para a interpretação e produção de enunciados orais e escritos.

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.

4
3
2
1

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)
(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)
Conhecedor/sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Respeitador da diferença/do
outro (A, B, E, F, H)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Criativo
(A, C, D, J)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
Ficha de Avaliação

Composição
Lista de verificação

Ficha de gramática
Questionador / Investigador
(A, C, D, F, G, H, I, J)
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)

Grelha de observação
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(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Inglês/2º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados
Compreensão

Oralidade
40%

Correção Linguística
Adequação

Escrita
60%

Gramática e Léxico

Fluência

Competên
cia
comunicati
va
60%

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, revelando uma aplicação rigorosa dos
mecanismos de funcionamento da língua e léxico. Evidencia pertinência
e fluência na participação/interação autónoma com o interlocutor.

5

Nível intermédio

4

Autonomia

Criativo (A, C, D, J)

Desempenho suficiente ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, aplicando com alguma frequência
mecanismos de funcionamento da língua e léxico. Evidencia, por vezes,
pertinência, fluência e participação/interação autónoma com o
interlocutor.

3

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Nível intermédio

2

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

Criatividade
Participação

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

Desempenho muito insuficiente ao nível da compreensão e produção
de discursos orais e escritos, desconhecendo os mecanismos de
funcionamento da língua e léxico. Não participa e não consegue
interagir com o interlocutor.

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

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)
Fichas de Avaliação
(Reading &
Writing/Listening)
Apresentação oral
Questionários
orais/escritos
Grelhas de
observação de
apresentações orais
Grelha de
observação direta

1
Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)

Apropriação
Competência intercultural
20%

Respeito

Desempenho muito bom na identificação/descrição de realidades
interculturais distintas, evidenciando pleno respeito pela diversidade e
tolerância intercultural.

5

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

Nível intermédio

4

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

Desempenho suficiente na identificação/descrição de realidades
interculturais distintas, evidenciando respeito pela diversidade e
tolerância intercultural.

3

Questionário oral
ou escrito
Ou
Trabalho de
pesquisa
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Descritores de desempenho
Nível intermédio

Cooperação
Argumentação
Autorregulação
Competência estratégica
20%

Criatividade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Desempenho muito insuficiente na identificação/descrição de
realidades interculturais distintas, não evidenciando respeito pela
diversidade, nem tolerância intercultural.
Desempenho muito bom na pesquisa e seleção autónoma da
informação, evidenciando um domínio pleno da literacia tecnológica.
Coopera e interage com o outro para comunicar com eficácia e em
contexto, apresentando uma postura crítica e autorreguladora.
Nível intermédio
Desempenho suficiente na pesquisa e seleção da informação,
evidenciando algum domínio da literacia tecnológica. Por vezes
coopera e interage com o outro para comunicar com alguma eficácia
em contexto, apresentando, pontualmente, uma postura crítica e
autorreguladora.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente na pesquisa e seleção da informação,
não evidenciando domínio da literacia tecnológica. Não coopera nem
interage com o outro para comunicar. Não revela uma postura crítica e
autorreguladora.

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)

2
1

5

Autoavaliador
Participativo/Colaborador
(B, C, D, E, F)

4

3

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

Trabalho de grupo
ou pares

Autoavaliação

2

1

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Matemática - 2º ciclo

Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão

Conhecimento
Conhecimento de
conceitos e
procedimentos
matemáticos
70%

Rigor científico

Autonomia

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previsto
para este domínio:
 Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
 Adquire, aplica e relaciona, os saberes matemáticos previstos nas aprendizagens essenciais.
 Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de acordo
com o solicitado.
 Procura superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem necessitar de ajuda
e executa trabalhos por iniciativa própria.
Nível intermédio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previsto
para este domínio:
 Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
 Adquire, aplica e relaciona, os saberes matemáticos previstos nas aprendizagens essenciais.
 Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de acordo
com o solicitado.
 Procura superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem necessitar de ajuda
e executa trabalhos por iniciativa própria.
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previsto para este domínio:
 Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
 Adquire, aplica e relaciona, os saberes matemáticos previstos nas aprendizagens essenciais.
 Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de acordo
com o solicitado.
 Procura superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem necessitar de ajuda
e executa trabalhos por iniciativa própria.

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

5

4

3

2

1

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

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

•Fichas de
avaliação
• Questões de aula
• Participação oral
• Trabalhos de
projeto/trabalhos
escritos individuais
ou em grupo
• Questionários
escritos ou orais
• Grelhas de
observação e
registo
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão
Pl a no de
res olução

Ri gor ci entífico
Ra ci ocíni o
Ma temá ti co e
res ol uçã o de
probl ema s
20%

Cri a ti vidade

Descritores de desempenho

Des empenho muito bom rel a tivamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previstos para este
domínio:
• Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
• El a bora e a plica uma es tra tégi a de res ol uçã o tota l mente vá l i da , jus ti fi ca ndo todos os pa s s os .
• Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática , a pres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
• Uti l i za conheci mentos a dqui ri dos de forma i nova dora .
Nível i ntermédi o.
Des empenho suficiente rel ativa mente a os conhecimentos, ca pacidades e atitudes, previ s tos pa ra es te
domíni o:
• Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
• El a bora e a plica uma es tra tégi a de res ol uçã o tota l mente vá l i da , jus ti fi ca ndo todos os pa s s os .
• Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática , a pres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
• Uti l i za conheci mentos a dqui ri dos de forma i nova dora .
Nível i ntermédi o.
Des empenho muito insuficiente rel ativamente a os conhecimentos, ca pacidades e a titudes, previsto para
es te domíni o:
• Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
• El a bora e a plica uma es tra tégi a de res ol uçã o tota l mente vá l i da , jus ti fi ca ndo todos os pa s s os .
• Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática , a pres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
• Uti l i za conheci mentos a dqui ri dos de forma i nova dora .

Comuni ca çã o
Ma temá ti ca
10%

Des empenho muito bom rel a tivamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previ s to pa ra es te
domíni o:
 Des envolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito, com a uti l i za çã o da
nota çã o e s i mbol ogi a ma temá ti ca s .
 Rea liza as ta refas s olicitadas nos prazos es ta bel eci dos , demons tra ndo i nteres s e e empenho em
s upera r a s s ua s di fi cul da des .
 Intervêm vol unta ri a mente na a ul a , expondo a s s ua s i dei a s no momento oportuno.
 Ana l i s a ra ci ocíni os e ques ti ona /cri ti ca de forma funda menta da e coerente.
Nível i ntermédi o

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)
•Fi chas de a valiação

5

4

3

2

1

5

4

Conhecedor/ sabedor/culto
i nformado (A, B, G, I, J)
Cri a ti vo (A, C, D, J)
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G) Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Res peitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Si s tematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Ques tionador (A, F, G, I, J)
Comuni cador (A, B, D, E, H)
Pa rti ci pativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J)
Cui da dor de s i e do outro (B,
E, F, G)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J);
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G), G) Res peitador da
di ferença/ do outro (A, B, E,
F, H)

• Ques tões de aula

Conhecedor/ sabedor/culto
i nformado (A, B, G, I, J)
Cri a ti vo (A, C, D, J)
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G) Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Res peitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Si s tematizador/ organizador

•Fi chas de a valiação

• Pa rti cipação oral
• Tra balhos de
projeto/trabalhos
es cri tos individuais
ou em grupo
• Ques tionários
es cri tos ou orais
• Grel has de
obs erva ção e registo

• Ques tões de aula
• Pa rti cipação oral
• Tra balhos de
projeto/trabalhos
es cri tos individuais
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
Correçã o
l i nguística e
concetual
Res ponsabilidade
Pa rti ci pação
Es píri to crítico

Descritores de desempenho

Des empenho suficiente rel ativa mente a os conhecimentos, ca pacidades e a ti tudes , previ s to pa ra es te
domíni o:
 Des envolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito, com a uti l i za çã o da
nota çã o e s i mbol ogi a ma temá ti ca s .
 Rea liza as ta refas s olicitadas nos prazos es ta bel eci dos , demons tra ndo i nteres s e e empenho em
s upera r a s s ua s di fi cul da des .
 Intervêm vol unta ri a mente na a ul a , expondo a s s ua s i dei a s no momento oportuno.
 Ana l i s a ra ci ocíni os e ques ti ona /cri ti ca de forma funda menta da e coerente.
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente rel ativamente a os conhecimentos, ca pacidades e a titudes, previsto para
es te domíni o:
 Des envolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito, com a uti l i za çã o da
nota çã o e s i mbol ogi a ma temá ti ca s .
 Rea liza as ta refas s olicitadas nos prazos es ta bel eci dos , demons tra ndo i nteres s e e empenho em
s upera r a s s ua s di fi cul da des .
 Intervêm vol unta ri a mente na a ul a , expondo a s s ua s i dei a s no momento oportuno.
 Ana l i s a ra ci ocíni os e ques ti ona /cri ti ca de forma funda menta da e coerente.

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

3

2

1

(A, B, C, I, J)
Ques tionador (A, F, G, I, J)
Comuni cador (A, B, D, E, H)
Pa rti ci pativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J)
Cui da dor de s i e do outro (B,
E, F, G)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J);
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G), G) Res peitador da
di ferença/ do outro (A, B, E,
F, H)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)
ou em grupo
• Ques tionários
es cri tos ou orais
• Grel has de
obs erva ção e registo

1.O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
2.ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
3.Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem
dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação de Ciências Naturais – 2º Ciclo
Domínios % (1)

Conhecimento/compree
ns ã o/a pl i ca çã o
60%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Ri gor ci entífico
Compreensão
Apl i cação
Autonomia

Descritores de desempenho
Áreas de Competência
do Perfil dos Alunos (2)
Desempenho muito bom na aquisição e compreensão de conhecimentos, que aplica de
forma autónoma, sempre com rigor científico.

5

Nível intermédio.

4
3

Desempenho suficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que aplica com
alguma autonomia e algum rigor científico.
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
inviabiliza a sua mobilização e a aplicação de rigor científico.

Componente
prá ti ca/experimental
20%

Ri gor ci entífico
Sel eção
Apl i cação
Execuçã o
Res peito

Desempenho muito bom na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem
como na execução das atividades práticas/experimentais, demonstrando rigor científico e
respeito pelos outros.
Nível intermédio
Desempenho suficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem
como o planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais,
demonstrando algum rigor científico e respeito pelos outros.
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos
e na execução das atividades práticas/ experimentais, não revelando rigor científico, nem
respeito pelos outros.

Comuni car e i ntervi r em
ci ência
20%

Correçã o linguística
e concetual
Sel eção
Argumentação
Cri a ti vidade
Res ponsabilidade
Cooperação

Desempenho muito bom na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, revelando muita criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio
Desempenho suficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, revelando alguma criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio.
Desempenho insuficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, não revelando criatividade, responsabilidade, cooperação.

(1)
(2)
(3)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

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

Fi chas de a valiação e/ou
Ques tões de a ula

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

Rel atórios e/ou
questionários e/ou
cons trução de modelos
e/ou Tra balhos de
pes quisa/trabalhos de
grupo ou i ndividuais
Grel has de observa ção
di reta do desempenho do
a l uno no laboratório

2
1
5
4
3
2
1

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

5
4
3

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

2
1

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

Apres entação oral e/ou
Apres entação
es cri ta/multimédia e/ou
Tra ba lhos de
pes quisa/trabalhos de
grupo ou i ndividuais
Grel has de observa ção
di reta do desempenho do
a l uno em sala de a ula.

O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação – 2ª Ciclo
Domínios % (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom em termos de conduta crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais,
respeitando as normas de utilização das TIC, dos direitos de autor e de
propriedade intelectual dos recursos e conteúdos

Segurança,
Responsabilidade e
Respeito em
Ambientes Digitais
(25%)

Nível intermédio
Compreensão
Rigor técnico
Aplicação
Autonomia
Destreza

Investigar e Pesquisar
(25%)

Colaborar e Comunicar
(25%)

Desempenho suficiente em termos de conduta crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais,
respeitando as normas de utilização das TIC, dos direitos de autor e de
propriedade intelectual dos recursos e conteúdos .
Nível intermédio

Compreensão
Rigor técnico
Aplicação
Autonomia
Destreza

Compreensão
Rigor técnico
Aplicação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Desempenho muito insuficiente em termos de conduta crítica,
refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços
digitais, respeitando as normas de utilização das TIC, dos direitos de
autor e de propriedade intelectual dos recursos e conteúdos
Desempenho muito bom em termos de métodos de trabalho, de
pesquisa e de investigação com a utilização das tecnologias,
desenvolvendo competências de seleção e análise crítica da
informação.
Nível intermédio
Desempenho suficiente em termos de métodos de trabalho, de
pesquisa e de investigação com a utilização das tecnologias,
desenvolvendo competências de seleção e análise crítica da
informação.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente em termos de métodos de trabalho,
de pesquisa e de investigação com a utilização das tecnologias,
desenvolvendo competências de seleção e análise crítica da
informação.
Desempenho muito bom em termos de regras de comunicação em
ambientes digitais, em situações reais ou simuladas, utilizando meios
e recursos digitais.

Ficha de Trabalho

5

Trabalho Individual

4
Conhecedor/ sabedor/ culto/
3

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Trabalho em Grupo

informado (A, B, G, I, J)
Apresentação

2

Indagador/ Investigador (C, D, F,

multimédia

H, I)
1

Utilização do Sistema
Respeitador da diferença/ do

Informático

outro (A, B, E, F, H)
5
4
3
2
1

Utilização da
Sistematizador/ organizador (A,

Plataforma Office 365:

B, C, I, J)

Outlook; Teams;
Word; PowerPoint;

Criativo (A, C, D, J)
Comunicador (A, B, D, E, H)

Excel
Grelha de observação
direta do desempenho
do aluno em sala de

5

aula
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Domínios % (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados
Cooperação
Participação
Autonomia
Destreza

Descritores de desempenho
Nível intermédio
Desempenho suficiente em termos de regras de comunicação em
ambientes digitais, em situações reais ou simuladas, utilizando meios
e recursos digitais.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente em termos de regras de comunicação
em ambientes digitais, em situações reais ou simuladas, utilizando
meios e recursos digitais.

Criar e Inovar (25%)

Compreensão
Rigor técnico
Aplicação
Autonomia
Destreza
Estruturação
Criatividade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Desempenho muito bom em termos de criação de conteúdos com
recurso a aplicações digitais adequadas a cada situação.
Nível intermédio
Desempenho suficiente em termos de criação de conteúdos com
recurso a aplicações digitais adequadas a cada situação.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente em termos de criação de conteúdos
com recurso a aplicações digitais adequadas a cada situação.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

4
3

2
1

5

4
3

2
1

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções ped agógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos
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Critérios de Avaliação – História e Geografia de Portugal / 2.º ciclo
Domínios
% (1)

Compreensão em
História e Geografia:
• Temporalidade
• Espacialidade
• Contextualização

Tratamento de
informação/utilizaçã
o de fontes

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Compreensão
Análise
Rigor
Valorização
Criatividade

Desempenho muito bom na utilização rigorosa de referentes de tempo e na
localização em representações cartográficas. Compreende, analisa e
problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos e de processos,
valorizando as interações entre as diferentes culturas.
Nível intermédio

Desempenho suficiente na utilização rigorosa de referentes de tempo e na
localização em representações cartográficas. Compreende mas nem sempre
analisa e problematiza a ação de personalidades, de acontecimentos e de
processos, valorizando, por vezes, as interações entre as diferentes culturas.
Nível intermédio

Seleção
Organização
Mobilização
Autonomia
Cooperação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente na utilização de referentes de tempo e na
localização em representações cartográficas. Revela muitas dificuldades na
compreensão e análise, não problematizando a ação de personalidades, de
acontecimentos e de processos e não valorizando as interações entre as
diferentes culturas.
Desempenho muito bom na recolha e seleção de fontes, mobilizando os
conceitos operatórios e metodológicos da disciplina. Organiza e trata a
informação com autonomia progressiva, cooperando com os pares.
Nível intermédio

Desempenho suficiente na recolha e seleção de fontes, mobilizando, por
vezes, os conceitos operatórios e metodológicos da disciplina. Organiza e
trata a informação com alguma autonomia, cooperando, por vezes, com os
pares.

5

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

4

Criativo
(A, C, D, J)

3

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

2
1

5

4
3

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Testes escritos
Questões de aula
Questionários orais
Grelha de
Observação direta

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

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

(A, F, G, I, J)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)

Trabalho de Pesquisa
Lista de verificação
Resumo/esquema
concetual
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Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Nível intermédio

Correção
Argumentação
Comunicação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente na recolha e seleção de fontes, desconhecendo os
conceitos operatórios e metodológicos da disciplina. Não é capaz de organizar e tratar
a informação com autonomia, não cooperando com os pares.
Desempenho muito bom na comunicação correta e fundamentada do conhecimento,
aplicando os conceitos específicos e utilizando linguagens e suportes diversos.
Interage com os outros no respeito pela diferença.
Nível intermédio

2

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

1

5
Comunicador
(A, B, D, E, H)
4

Participação
Respeito

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Desempenho suficiente na comunicação correta e fundamentada do conhecimento,
aplicando alguns conceitos específicos e utilizando, pontualmente, linguagens e
suportes diversos. Interage, pontualmente, com os outros no respeito pela diferença.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente na comunicação do conhecimento, desconhecendo
os conceitos específicos e não utilizando linguagens e suportes diversos. Não interage
com os outros no respeito pela diferença.

1

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

Composição
Apresentação oral
Grelha de
observação

2

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Ed. Musical 2º ciclo
Domínios/Tema
s
% (1)

Experimentação
e criação

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

-Improvisa
-Compõe
-Mobiliza
aprendizagens

30%

Interpretação e
comunicação
40%

-Canta
-Toca
-Interpreta
-Mobiliza sequências
-Publica
-Apresenta

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom na improvisação e composição de peças musicais,
mobilizando aprendizagens na combinação e manipulação dos vários
elementos da música.
Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

5

-Improvisação/
4

Desempenho suficiente na improvisação e composição de peças musicais,
mobilizando aprendizagens na combinação e manipulação dos vários
elementos da música.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente na improvisação e composição de peças
musicais, mobilizando aprendizagens na combinação e manipulação dos vários
elementos da música.
Desempenho muito bom quando canta/ toca a uma e duas vozes, repertório
variado com progressiva destreza e confiança; interpretando e mobilizando
sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.
Realiza publicações de criações musicais e /ou apresenta publicamente.
Nível intermédio

1

Desempenho suficiente quando canta/ toca a uma e duas vozes, repertório
variado com progressiva destreza e confiança; interpretando e mobilizando
sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.
Realiza publicações de criações musicais e /ou apresenta publicamente.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente quando canta/ toca a uma e duas vozes,
repertório variado com progressiva destreza e confiança; interpretando e
mobilizando sequências de movimentos corporais em contextos musicais
diferenciados. Realiza publ icações de criações musicais e /ou apresenta
publicamente.

1

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

composição

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

- Observação direta:
Autonomia,responsabi
lidade.Participação
Atenção/concentração
,Relacionamento
interpessoal.

2

5

4

-Caderno de Música
--------------------------------------

-------------------------

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

-Performance vocal e
instrumental
e
apresentações
públicas/ publicações

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

2

- Observação direta:
Autonomia,responsabi
lidade.Participação
Atenção/concentração
,Relacionamento
interpessoal.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados
-Domínio

do
vocabulário e
simbologias
Apropriação e
reflexão
30%

-Analisa
-Compara

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom quando analisa, compara e critica peças musicais
de épocas, estilos e géneros diferentes, com domínio do vocabulário e
simbologias.
Nível intermédio

5

4

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

Desempenho suficiente quando analisa, compara e critica peças musicais de
épocas, estilos e géneros diferentes, com domínio do vocabulário e
simbologias.
Nível intermédio

3

Questionador (A, F G, I, J)

2

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
-Apreciações criticas

-Pesquisa

-Questão aula

-Critica
Desempenho suficiente quando analisa, compara e critica peças musicais de
1
épocas, estilos e géneros diferentes, com domínio do vocabulário e
simbologias.
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Física
Domínios/Tema
s
% (1)

ATIVIDADES
FÍSICAS (70%)
JOGOS
DESPORTIVOS
COLETIVOS
GINÁSTICA
ATLETISMO
ATIVIDADES
RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS
RAQUETAS
OUTRAS

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

CORREÇÃO
MOBILIZAÇÃO
RACIOCÍNIO
CRIATIVIDADE
RESPONSABILIDADE
RESPEITO
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
DOMINIO
COMPOSIÇÃO
COMPREENSÃO
RIGOR
RITMO

Descritores de desempenho
Coopera sempre com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se, de forma ativa, em melhorar as suas competências e participa
com empenho.
Participa sempre e Não desiste, mesmo perante as dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É assíduo, pontual e traz sempre o material para realizar a aula prática.
Domina com consistência as competências essenciais de cada conteúdo.
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível 5 da tabela
da modalidade.
Executa com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e com a
correção técnica dos movimentos.
Nível intermédio

5

Coopera, quase sempre, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se em melhorar as suas competências e participa, quase sempre,
com empenho.
Participa, quase sempre e desiste, após algumas dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É quase sempre assíduo, pontual e nem sempre traz o material para realizar a
aula prática.
Domina, nem sempre com consistência, as competências essenciais de cada
conteúdo.
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível 3 da tabela da
modalidade.
Executa, nem sempre, com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e
a com a correção técnica dos movimentos.

3

4

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Relacionamento interpessoal
Consciência e domínio do
Corpo;
Bem-estar, saúde ambiental;
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia;
Sensibilidade Estética e
Artística;
Saber científico, técnico e
tecnológico

Fichas de observação
(direta):
Diagnóstico;
Formativa;
Sumativa.
Ficha de Registo de
marcas (Tabelas
Referências

Conhecer/sabedor/culto/in
formado
(A, B, G, I, J)
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)
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

2

Respeitador da diferença

APTIDÃO FÍSICA
(20%)
FITESCOLA

CORREÇÃO
INTERPRETAÇÃO
RESPONSABILIDADE
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
COMPREENSÃO

Não coopera, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Não se interessa em melhorar as suas competências e não participa com
empenho.
Não participa e Desiste, rapidamente, de atingir os objetivos definidos.
É pouco assíduo, pontual e raramente traz o material para realizar a aula
prática.
Não Domina as competências essenciais de cada conteúdo.
Não realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ou inferior ao estabelecido para o nível 1 da tabela
da modalidade.
Não executa com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e sem
correção técnica dos movimentos.
Coopera sempre com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se, de forma ativa, em melhorar as suas competências e participa
com empenho.
Participa sempre e Não desiste, mesmo perante as dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É assíduo, pontual e traz sempre o material para realizar a aula prática.
Realiza com rigor as exigências de execução de cada teste.
Tem desempenhos que se enquadram no Perfil Atlético de Aptidão Física do
programa FITescola, de acordo com a sua idade e género.
Nível intermédio

1

Coopera, quase sempre, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se em melhorar as suas competências e participa, quase sempre,
com empenho.
Participa, quase sempre e desiste, após algumas dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É quase sempre assíduo, pontual e nem sempre traz o material para realizar a
aula prática.
Realiza, com algumas falhas, as exigências de execução de cada teste.

3

(A, B, E, F, H)

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

Autoavaliador (transversal)

5

4

Informação e Comunicação;
Relacionamento interpessoal
Consciência e domínio do
Corpo;
Sensibilidade Estética e
Artística;
Bem-estar, saúde ambiental

Ficha de Registo
(FITescola):
- Teste da impulsão
horizontal;
- Teste do vaivém ou
milha.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Tem desempenhos que se enquadram na Zona Saudável de Aptidão Física do
programa FITescola, de acordo com a sua idade e género.
Nível intermédio

CONHECIMENTOS
(10%)

CORREÇÃO
INTERPRETAÇÃO
RACIOCÍNIO
REFLEXÃO
ARGUMENTAÇÃO
COMPREENSÃO
RIGOR

2

Não coopera, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Não se interessa em melhorar as suas competências e não participa com
empenho.
Não participa e Desiste, rapidamente, de atingir os objetivos definidos.
É pouco assíduo, pontual e raramente traz o material para realizar a aula
prática.
Não realiza as exigências de execução de cada teste.
Precisa Melhorar os seus níveis de desempenho de modo a enquadrar -se na
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, de acordo com a sua
idade e género.
Utiliza, preferencialmente, fontes oficiais/credíveis e referencia -as.
Estrutura a informação de forma a facilitar a compreensão.
Apresenta todos os tópicos solicitados.
Usa conceitos cientificamente rigorosos, com vocabulário diversificado.
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, analisando criticamente a
informação recolhida.
Realiza as tarefas que lhe são propostas cumprindo os prazos definidos.
Nível intermédio

1

Utiliza, esporadicamente, fontes oficiais/credíveis e nem sempre as referencia.
Estrutura a informação, mas nem sempre de forma clara
Apresenta algum/alguns dos tópicos solicitados.
Apresenta falhas pontuais de rigor científico.
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, mas sem revelar coerência.
Realiza as tarefas que lhe são propostas, quase sempre, cumprindo os prazos
definidos.
Nível intermédio

3

5

4

2

Raciocínio e Resolução de
Problemas;
Linguagens e Textos;
Informação e Comunicação;
Saber Científico e Técnico;
Pensamento Crítico e Criativo

Trabalhos escritos;
Relatórios;
Aplicação dos
conhecimentos na
prática.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Não utiliza fontes oficiais/credíveis e não as referencia.
1
A informação existente está desestruturada, não permitindo a sua
compreensão.
Não apresenta qualquer dos tópicos solicitados.
Apresenta falhas sistemáticas de rigor científico
Não produz reflexão sobre a informação pesquisada.
Não realiza as tarefas que lhe são propostas e/ou não cumpre os prazos
definidos.
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Tecnológica - 2.º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados





Estruturação
Criatividade
Pertinência
Apropriação

Processos
Tecnológicos
40%

Recursos
e
utilizações
Tecnológicas
40%








Adequação
Rigor
Mobilização
Autonomia
Aplicação
Destreza

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
O aprendente diferencia modos de produção, reconhece a importância dos
objetos técnicos face às necessidades humanas, distingue e aplica com
criatividade e pertinência as diferentes fases da implementação de projetos de
forma excelente.
O aprendente diferencia modos de produção, reconhece a importância dos
objetos técnicos face às necessidades humanas, distingue e aplica com
criatividade e pertinência as diferentes fases da implementação de projetos,
de forma bastante satisfatória.
O aprendente diferencia modos de produção, reconhece a importância dos
objetos técnicos face às necessidades humanas, distingue e aplica com
criatividade e pertinência as diferentes fases da implementação de projetos.
O aprendente raramente diferencia modos de produção, raramente reconhece
a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas, raramente
distingue e aplica com criatividade e pertinência as diferentes fases da
implementação de projetos.
O aprendente não diferencia modos de produção, não reconhece a
importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas, não distingue
e não aplica com criatividade e pertinência as diferentes fases da
implementação de projeto.
O aprendente identifica fontes de energia, investiga e seleciona materiais,
manipula operadores tecnológicos, utiliza técnicas de transformação e cumpre
as normas de higiene e segurança com muito rigor, adequação, autonomia e
destreza, mobilizando os conhecimentos adquiridos de forma excelente.
O aprendente identifica fontes de energia, investiga e seleciona materiais,
manipula operadores tecnológicos, utiliza técnicas de transformação e cumpre
as normas de higiene e segurança com bastante rigor, adequação, autonomia e
destreza, mobilizando os conhecimentos adquiridos forma bastante
satisfatória.
O aprendente identifica fontes de energia, investiga e seleciona materiais,
manipula operadores tecnológicos, utiliza técnicas de transformação e cumpre
as normas de higiene e segurança com algum rigor, adequação, autonomia e
destreza, mobilizando os conhecimentos adquiridos.

5

4

3

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
Trabalhos de
pesquisa/investigação/
projeto;
Caderno diário;
Grelha de observação
direta;
Questões aula;

2

1

5

4

3

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I, J)
Responsável/ autónomo (C,
D, E, F, G, I, J)
Participativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)
Cuidador de si e do outro (B,
E, F, G)
Autoavaliador (transversal às
áreas)

Cadernos diários;
Grelha de observação
direta;
Portfólio de Educação
Tecnológica;
Lista de verificação de
realização de uma
atividade/tarefa
proposta;
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

O aprendente raramente identifica fontes de energia, raramente investiga e
2
nem sempre seleciona materiais, nem sempre manipula operadores
tecnológicos, raramente utiliza técnicas de transformação e nem sempre
cumpre as normas de higiene e segurança. Apresenta pouco rigor, adequação,
autonomia e destreza, não mobilizando os conhecimentos adquiridos.
O aprendente não identifica fontes de energia, não investiga nem seleciona
1
materiais, não manipula operadores tecnológicos, não utiliza técnicas de
transformação e não cumpre as normas de higiene e segurança. Não apresenta
rigor, adequação, autonomia e destreza, não mobilizando os conhecimentos
adquiridos.
O aprendente reconhece de forma excelente os potenciais tecnológicos do
5 Conhecedor/ sabedor/ culto/
meio ambiente. Compreende e interpreta a evolução técnica e os seus
informado (A, B, G, I, J)
Caderno diário;
 Correção
contextos e participa na defesa e valorização do património e do ambiente de
Respeitador da diferença/ do
 Interpretação
forma excelente.
outro (A, B, E, F, H)
Grelha de observação
 Responsabilidade
Autoavaliador
(transversal
às
direta;
O
aprendente
reconhece
de
uma
forma
bastante
satisfatória
os
potenciais
4
 Participação
tecnológicos
do
meio
ambiente.
Compreende
e
interpreta
a
evolução
técnica
áreas)
 Valorização
Reflexão crítica;
e os seus contextos e participa na defesa e valorização do património e do
ambiente de forma bastante satisfatória.
Tecnologia
Debate/Fórum;
O aprendente reconhece os potenciais tecnológicos do meio ambiente,
3
e
sociedade
compreende e interpreta a evolução técnica e os seus contextos e participa na
20%
defesa e valorização do património e do ambiente.
O aprendente reconhece pouco os potenciais tecnológicos do meio ambiente,
2
compreende e interpreta com dificuldade a evolução técnica e os seus
contextos e é pouco participativo na defesa e valorização do património e do
ambiente.
O aprendente não reconhece os potenciais tecnológicos do meio ambiente,
1
não compreende nem interpreta a evolução técnica e os seus contextos e não
participa na defesa e valorização do património e do ambiente.
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
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(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Visual 3º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom na aquisição, compreensão e reflexão de
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.



Apropriação e
Reflexão
20%




Compreensão
Mobilização de
conhecimentos
Reflexão
Rigor

4

Nível intermédio
Desempenho suficiente na aquisição, compreensão e reflexão
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.

de

Nível intermédio

Interpretação e
Comunicação
20%

Experimentação e
Criação
60%










Interpretação
Raciocínio
Argumenta
Participação
Correção
Respeito

Domínio (materiais
e técnicas)

5

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

2

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

Desempenho muito bom na argumentação, no uso correto de conceitos e
vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção do
público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

5

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

4

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

Nível intermédio

Testes orais, escritos
ou digitais

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

1

Desempenho suficiente na argumentação, no uso correto de conceitos e
vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção do
público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

Trabalho de pesquisa e
ou trabalho de projeto

3

Desempenho muito insuficiente na aquisição, compreensão e reflexão de
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.

Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Autoavaliador (transversal às
áreas)

3

2

Desempenho muito insuficiente na argumentação, no uso correto de conceitos
e vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção
do público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

1

Desempenho muito bom no planeamento e execução das atividades práticas,
no domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de
composição e estruturação, na análise e representação de objetos com
elevada coerência formal, na apresentação de soluções criativas e inovadoras,

5

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

Debate/ fórum


Reflexão crítica



Questão de aula

Grelha de observação
de apresentação oral

Respeitador da diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Criativo
(A, C, D, H, J)
Responsável/ autónomo

Grelha de
observação direta
Portefólio de Artes
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados






Composição
Criatividade
Ritmo
Autonomia
Responsabilidade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
de forma autónoma e nos prazos solicitados.
Nível intermédio

4

Desempenho suficiente no planeamento e execução das atividades práticas, no
domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de composição e
estruturação, na análise e representação de objetos com coerência formal, na
apresentação de soluções criativas e inovadoras, de forma autónoma e nos
prazos solicitados.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente no planeamento e execução das atividades
práticas, no domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de
composição e estruturação, na análise e representação de objetos com
coerência formal, na apresentação de soluções criativas e inovadoras, de
forma autónoma e nos prazos solicitados.

1

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

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

Visuais

Autoavaliador (transversal às
áreas)

Caderno

2

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – EMRC - 2º ciclo
Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Compreensão
Análise
Correção
Respeito

Cultura e visão
Cristã da vida
(35%)

Experiência
Religiosa
(25%)

Apropriação
Compreensão
Autonomia
Participação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom na compreensão da importância das fontes
históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica. Pesquisa
sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, organizando o
conhecimento. Comunica com correcção linguística e respeita a diversidade de
opinião.
Nível intermédio

5

Desempenho suficiente na compreensão da importância das fontes
históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica. Pesquisa
sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, organizando,
por vezes, o conhecimento. Comunica com alguma correcção linguística e respeita
a diversidade de opinião.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente relativamente aos incumprimentos totais das
tarefas escolares e à não comparência total das aulas.

1

Desempenho muito bom na apropriação dos fenómenos religiosos, construindo
uma visão religiosa, pessoal e histórica. Identifica e compreende as diferenças
religiosas, participando na promoção da paz entre os povos.
Nível intermédio

5

Desempenho suficiente na apropriação dos fenómenos religiosos, construindo
com algumas dificuldades uma visão religiosa, pessoal e histórica. Identifica e
compreende, por vezes, as diferenças religiosas. Nem sempre participa na
promoção da paz entre os povos.
Nível intermédio

4

2

4
3

2

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
- Tra ba lhos de pesquisa
- Apres entação oral
- Deba tes
- Grel has de
obs erva ção direta
- Tra ba lhos de grupo

Grelha de
observação
Questionários de
auto/hetero
avaliação
Trabalhos
individuais/grupo
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Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Aplicação
Organização
Ética e Moral
(40%)

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente relativamente aos incumprimentos totais das
tarefas escolares e à não comparência total das aulas.

1

Desempenho muito bom na aplicação e organização dos conhecimentos,
reconhecendo a importância dos valores de cidadania. Colabora de forma
responsável e ativa na sociedade. Respeita e valoriza a diversidade cultural.
Nível intermédio

5

Desempenho suficiente na aplicação e organização dos conhecimentos,
reconhecendo, por vezes, a importância dos valores de cidadania. Colabora com
alguma responsabilidade na sociedade. Por vezes, respeita e valoriza a diversidade
cultural.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente relativamente aos incumprimentos totais das
tarefas escolares e à não comparência total das aulas.

1

4

Valorização
Colaboração

2

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)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Trabalhos de
pesquisa/Inquéritos

Caderno diário
Grelha de
observação direta

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento / 2º e 3.º ciclos
Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados
Compreensão

Conhecimento/
Compreensão
30%

Análise
Aplicação
Rigor

Organização
Componente
prática/trabalho
de Projeto
35%

Comunicação/
Atitude Cívica
35%

Autonomia
Cooperação
Criatividade

Correção
Participação
Respeito
Responsabilidade

Descritores de desempenho
Revela um conhecimento muito esclarecido das temáticas desenvolvi das, a plicando-o com ri gor na resolução de
probl ema s /s i tua ções rea i s e na rea l i za çã o de ta refa s /a ções /projetos .

5

Nível i ntermédi o
Revela a lgum conhecimento/compreensão da s temá ti ca s des envol vi da s , a pl i ca ndo -o com a l gum ri gor na
res ol uçã o de probl ema s /s i tua ções rea i s e na rea l i za çã o de ta refa s /a ções /projetos .

4
3

Nível i ntermédi o

Instrumentos de
avaliação/recolh
a de dados (3)

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

Ques tionários

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Tra ba lhos
rea lizados
Grel ha de
obs erva ção direta

2

Nã o revela conhecimento/compreensão das temática s des envol vi da s nem o s a be a pl i ca r na res ol uçã o de
probl ema s /s i tua ções rea i s e na rea l i za çã o de ta refa s /a ções /projetos .

1

Des empenho muito bom no pl a nea mento de ta refa s /a ções e na s el eçã o, orga ni za çã o e tra ta mento da
i nformação com a utonomia, cooperando com os pares. Executa ações/trabalhos com qualidade e criativi da de e
com recurs o à s tecnol ogi a s de i nforma çã o .
Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente no planeamento de ta refas/ações e na seleção, organização, tratamento da i nforma çã o
com a l guma autonomia e cooperando, por vezes, com os s eus pa res . Executa a ções / tra ba l hos com a l guma
qua l i da de e cri a ti vi da de e com a l gum recurs o à s tecnol ogi a s de i nforma çã o .
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente no planeamento de tarefas/ações e na s el eçã o, orga ni za çã o, tra ta mento da
i nformação. Não é ca paz de tra balhar de forma a utónoma e em cooperação com os seus pares. Nã o executa a s
a ções/trabalhos planeados ou executa -os s em qua l i da de e cri a ti vi da de e s em recurs o à s tecnol ogi a s de
i nforma çã o .
Des empenho muito bom na produção escrita, com correção linguís ti ca e a pl i ca ndo o voca bul á ri o/con cei tos
es pecíficos das temáticas tra balhadas. Reflete e argumenta de forma perti nente, expres s i va e críti ca e com
res peito pelo outro s obre os probl ema s /tema s a borda dos e s obre a a utorregul a çã o d a s a prendi za gens
a dqui ri da s .
As s ume uma a ti tude a ti va , s ol i dá ri a e res pons á vel pera nte os probl ema s /s i tua ções rea i s .
Nível i ntermédi o

5

Des empenho suficiente na produção escrita, com correção linguística e aplicando o vocabul á ri o/concei tos da s
temá ticas trabalhadas. Revela algumas dificuldades em argumentar de forma pertinente, expres s i va e críti ca e
com res peito pelo outro sobre os problemas/temas a bordados e sobre a a utorregul a çã o da s a prendi za gens
a dquiridas. Por vezes assume uma a titude a tiva, s olidária e responsável perante os problemas/s i tua ções rea i s .

3

Nível intermédio

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

4
3

2
1

5

4

Indagador/Investigador
(C, D, F, H, I)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Autónomo / Criativo
(A, C, D, E, F, G, I, J)

Outros tra balhos
prá ti cos
Li s ta de verificação

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

Apres entações
ora i s/ escritas

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

Grel ha de
Obs ervação direta

Responsável/respeitador
(A, B, D, E, F, G, H, J)
Autoavaliador
(tra ns vers a l à s á rea s )

2

Tra ba lhos de
Pes quisa escritos
/mul timédia

Ques tionário de
a uto e
heteroavaliação
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Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho
Des empenho mui to i ns ufi ci ente na produçã o es cri ta , com correçã o l i nguís ti ca e a pl i ca ndo o
voca bul á ri o/concei tos
da s temáticas tra balhadas. Nã o é capaz de argumentar de forma pertinente, expressiva e crítica e com res pei to
pel o outro s obre os problemas/temas a bordados e sobre a autorregulação das a prendizagens adquiridas. Revela
mui tas dificuldades em assumir uma atitude ativa, s olidária e responsável perante os problemas/situações reai s .

Instrumentos de
avaliação/recolh
a de dados (3)

1

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal
e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha d e dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o
docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.

Critérios de Avaliação
º

3 Ciclo

Ano Letivo 2020/2021
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Critérios de Avaliação – Português /3º ciclo
Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Correção
linguística

Compreensão

Adequação

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio.
COMPREENSÃO
- Analisa a organização de um texto oral tendo em conta o género e o objetivo comunicativo.
- Avalia argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.
EXPRESSÃO
- Faz exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.
- Intervém em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.
- Argumenta para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de debate de
diversos pontos de vista.
- Estabelece contacto visual e amplia o efeito do discurso através de elementos verbais e não verbais.

5

Oralidade
(20%)

Autonomia

Respeito

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

Comunicador
A, B, D, E, H

- Questionário oral;
- Questionário
escrito.

Conhecedor/
Culto /sabedor/
informado
A, B, G, I, J

4

Expressividade

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Sistematizador/
Organizador
A, B, C, I, J

Nível intermédio: Bom
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio, que se explicitam:
COMPREENSÃO
- Analisa, com imprecisões e omissões, a organização de um texto oral tendo em conta o género e o objetivo
comunicativo.
- Avalia, com dificuldade e imperfeições, argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação
aos objetivos comunicativos.
EXPRESSÃO
- Faz exposições orais imperfeitas para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.
- Intervém em debates, mas sem sistematização de informação e com poucos contributos pertinentes.
- Raramente argumenta para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de
debate de diversos pontos de vista.
- Raramente estabelece contacto visual e amplia o efeito do discurso através de elementos verbais e não
verbais.

3

Participativo/
Colaborado
B, C, D, E, F

2
Nível intermédio: Insuficiente

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

- Grelhas de
observação da
interação oral

- Fichas de
compreensão do
oral.
- Apresentações
orais formais.
- Projeto de leitura.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão
Interpretação
Leitura
(20%)

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos
para este domínio, que se explicitam:
COMPREENSÃO
- Não analisa a organização de um texto oral tendo em conta o género e o objetivo comunicativo.
- Não valia argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos.
EXPRESSÃO
- Não faz exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas.
- Não intervém em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.
- Não argumenta para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de debate de
diversos pontos de vista.
- Não estabelece contacto visual e amplia o efeito do discurso através de elementos verbais e não
verbais.
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio.
- Lê em suportes variados, textos de vários géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica,
comentário, entre outros.
- Realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.
- Explicita o sentido global de um texto.
- Identifica temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.
- Reconhece a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).
- Compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.
- Expressa, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos textos lidos.
- Utiliza métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação.

1

5
Leitor
A, B, C, D, F, H, I

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

Nível intermédio: Bom
3

- Questionários
orais/ escritos.

- Grelhas de
observação

- Ficha de
avaliação.

4

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio,
que se explicitam;
- Lê, com dificuldade, em suportes variados, textos de vários géneros: textos de divulgação científica, recensão
crítica, comentário, entre outros.
- Realiza, com pouca correção, leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de
pesquisa.
- Explicita, com imprecisões e limitações, o sentido global de um texto.

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

Sistematizador/
Organizador
A, B, C, I, J

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Descritores de desempenho

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

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

- Questionário oral;
- Questionário
escrito.

- Identifica, com imprecisão, temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.
- Reconhece, mas com dificuldade em delimitar, a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e
subpartes).
- Compreende, com limitações, a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.
- Expressa, de forma pouco fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos textos
lidos.
- Utiliza, com pouco rigor, métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação.
2
Nível intermédio: Insuficiente

Educação
Literária
(20%)

Compreensão
Interpretação
Reflexão

Correção

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio, que se explicitam;
- Não lê em suportes variados, textos de vários géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica,
comentário, entre outros.
- Não realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.
- Não explicita o sentido global de um texto.
- Não identifica temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.
- Não reconhece a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).
- Não compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.
- Não expressa pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos textos lidos.
- Não utiliza métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio.
- Lê e interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros.
- Relaciona os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da obra em estudo.
- Identifica e reconhece o valor de vários recursos expressivos.
- Reconhece os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos.
- Expressa, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em função de leituras
realizadas.
- Debate, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.
- Desenvolve um projeto de leitura que implica reflexão sobre o percurso individual enquanto leitor (obras
escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).

1

5

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

- Guiões de leitura.

- Ficha de
avaliação.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Descritores de desempenho

4

Organização
Mobilização

Nível intermédio: Bom
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio, que se explicitam:
- Lê obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, mas revela dificuldade na sua interpretação.
- Relaciona, com imperfeições e omissões, os elementos constitutivos do género literário com a construção
do sentido da obra em estudo.
- Identifica vários recursos expressivos, mas raramente reconhece o seu valor estético;
- Raramente reconhece os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos.
- Expressa, através de processos e suportes pouco diversificados, o apreço por livros e autores em função de
leituras realizadas.
- Debate, de forma pouco fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.
- Desenvolve, com limitações e interrupções, um projeto de leitura que implica reflexão sobre o percurso
individual enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)
Indagador/
Investigador
C, D, F, H, I

3
Responsável /
Autónomo
C, D, E, F, G, I, J

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

- Produção de
textos.

- Ficha de Leitura.

Criativo
A, C, D, J
Comunicador
A, B, D, E, H
2

Nível intermédio: Insuficiente

ESCRITA
(20%)

Estruturação

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para
este domínio, que se explicitam:
- Não lê e interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros.
- Não relaciona os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da obra em
estudo.
- Não identifica e reconhece o valor de vários recursos expressivos.
- Não reconhece os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos.
- Não expressa o apreço por livros e autores em função de leituras realizadas.
- Não debate pontos de vista suscitados pelos textos lidos.
- Não desenvolve um projeto de leitura que implica reflexão sobre o percurso individual enquanto leitor
(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio.
- Elabora textos de vários géneros como: comentário, crítica, artigo de opinião, entre outros.
- Elabora resumos (para finalidades diversificadas).

1

5
Sistematizador /
organizador
A, B, C, I, J

- Questionário
escrito.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Adequação

Correção
linguística

Criatividade

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

- Planifica, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a Web,
incorporando seleção de informação e estruturação do texto, de acordo com o género e a finalidade.
- Utiliza diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, aperfeiçoamento e
edição de texto.
-Redige textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico para gerar
originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.
- Escreve com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto dos sinais de
pontuação.
- Reformula o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.
- Respeita princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de acordo com normas
específicas.

- Produção de
textos.
Comunicador
A, B, D, E, H

Nível intermédio: Bom

- Ficha de
avaliação.

Responsável /
Autónomo
C, D, E, F, G, J

3
Respeitador da
diferença / do
outro
A, B, E, F, H

Participativo
colaborador
B, C, D, E, F

2
Nível intermédio: Insuficiente

- Grelhas de
observação.

Criativo
A, C, D, J

4

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio,
que se explicitam:
- Elabora, com limitações e imperfeições, textos de vários géneros como: comentário, crítica, artigo de
opinião, entre outros.
- Elabora, com imperfeição e omissões, resumos (para finalidades diversificadas).
- Planifica, com dificuldade e sem recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a
Web, raramente incorporando seleção de informação e estruturação do texto, de acordo com o género e a
finalidade.
- Utiliza poucas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, aperfeiçoamento e edição
de texto.
-Redige textos com pouca coesão e coerência, com imprecisa e confusa progressão temática e com pouco
investimento retórico para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.
- Escreve com pouca correção ortográfica e sintática, com vocabulário pouco diversificado e uso inadequado
ou mesmo omissão dos sinais de pontuação.
- Raramente reformula o texto de forma adequada, não mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.
- Respeita, com imperfeições, os princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia
consultada de acordo com normas específicas.

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

/
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Domínios/
Temas
% (1)

Gramática
(20%)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Apropriação

Mobilização

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio, que se explicitam:
- Não elabora textos de qualquer género como: comentário, crítica, artigo de opinião, entre outros.
- Não elabora qualquer tipo de resumo.
- Não planifica, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a Web, e não
incorpora seleção de informação e estruturação do texto, de acordo com o género e a finalidade.
- Não utiliza estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de
texto.
-Não redige textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico para gerar
originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.
- Não escreve com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto dos sinais de
pontuação.
- Não reformula o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.
-Não respeita princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de acordo com
normas específicas.
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
domínio.
- Reconhece classes de palavras;
- Identifica processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão (aférese, síncope e
apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese).
- Identifica arcaísmos e neologismos.
- Reconhece traços da variação da língua portuguesa de natureza diacrónica.
- Utiliza apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.
- Analisa frases simples e complexas para:
- identificação de constituintes;
- identificação de funções sintáticas;
- divisão e classificação de orações.
- Reconhece os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.
- Distingue frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.
- Explica relações semânticas entre palavras.
- Deteta uma frase ativa / passiva.
- Reconhece as marcas do discurso direto/indireto e sabe aplicar o discurso indireto nas suas realizações orais

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

1

5
Questionador
A, F, G, I, J
Conhecedor/culto
/sabedor/
informado
A, B, G, I, J

Sistematizador /
Organizador
A, B, C, I, J

- Ficha de avaliação
- Questão de aula/
ficha de gramática
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

e escritas.
- Identifica processos de formação de palavras.
- Utiliza, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com respeito pelo
princípio da cooperação.
4
Nível intermédio: Bom
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este domínio,
que se explicitam:
- Reconhece, com falhas, classes de palavras;
- Identifica, com erros ou falhas frequentes, processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação,
dissimilação, metátese).
- Nem sempre identifica arcaísmos e neologismos.
- Reconhece, esporadicamente, traços da variação da língua portuguesa de natureza diacrónica.
- Utiliza com imperfeições e/ou erros os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.
- Analisa, com muitas limitações, frases simples e complexas para:
- identificação de constituintes;
- identificação de funções sintáticas;
- divisão e classificação de orações.
- Raramente reconhece os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.
- Raramente distingue frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.
- Explica, com imperfeições, relações semânticas entre palavras.
- Deteta, com dificuldade, uma frase ativa / passiva.
- Reconhece as marcas do discurso direto/indireto, mas apresenta lacunas ao aplicar o discurso indireto nas
suas realizações orais e escritas.
- Identifica, com alguma dificuldade, processos de formação de palavras.
-Utiliza, sem confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com respeito pelo princípio
da cooperação.

3

2
Nível intermédio: Insuficiente

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Descritores de desempenho

Áreas de
Competência e
Descritores do
Perfil dos Alunos
(2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este
1
domínio, que se explicitam:
- Não reconhece classes de palavras;
- Não identifica processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão (aférese,
síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese).
- Não identifica arcaísmos e neologismos.
- Não reconhece traços da variação da língua portuguesa de natureza diacrónica.
- Não utiliza apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.
- Não analisa frases simples e complexas para:
- identificação de constituintes;
- identificação de funções sintáticas;
- divisão e classificação de orações.
- Não reconhece os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.
- Não distingue frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.
- Não explica relações semânticas entre palavras.
- Não deteta uma frase ativa / passiva.
- Não reconhece as marcas do discurso direto/indireto e sabe aplicar o discurso indireto nas suas realizações
orais e escritas.
- Não identifica processos de formação de palavras.
-Não utiliza formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com respeito pelo princípio da
cooperação.
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo a docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Critérios de Avaliação – Inglês 3º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta na
recolha de dados
Compreensão

Oralidade

Correção
Adequação

Competência
comunicativa
60%

Escrita

Gramática e Léxico

Fluência
Autonomia

Mobilização

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)

Desempenho muito bom ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, revelando uma aplicação rigorosa dos
mecanismos de funcionamento da língua. Evidencia pertinência e
fluência na interação autónoma com o interlocutor.
Nível intermédio

5

4

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

Desempenho suficiente ao nível da compreensão e produção de
discursos orais e escritos, aplicando com alguma frequência
mecanismos de funcionamento da língua. Evidencia, por vezes,
pertinência, fluência e autonomia na interação com o interlocutor.
Nível intermédio

3

Criativo (A,C,D,J)

2

Exercício(s) de
expressão escrita

Desempenho muito insuficiente ao nível da compreensão e produção
de discursos orais e escritos, desconhecendo os mecanismos de
funcionamento da língua. Não consegue interagir com o interlocutor.

1

Grelha de
observação direta

Desempenho muito bom na mobilização criativa de aspetos culturais
variados, valorizando as várias áreas do conhecimento. Reconhece e
respeita a diversidade e demonstra tolerância intercultural.
Nível intermédio

5

Crítico/Analítico
(A,B,C,D,G)

4

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

Fichas de Avaliação
(R/W&G)
Testes de
compreensão do
oral
Apresentação oral

Questionário oral
ou escrito
Ou

Respeito
Competência intercultural
20%

Valorização

Criatividade

Desempenho suficiente na mobilização de alguns aspetos culturais,
valorizando algumas áreas do conhecimento. Por vezes, reconhece e
respeita a diversidade, demonstrando alguma tolerância intercultural.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente na mobilização de aspetos culturais,
não valorizando as várias áreas do conhecimento. Não reconhece nem
respeita a diversidade e não demonstra tolerância intercultural.

1

2

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

Trabalho de
pesquisa
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta na
recolha de dados

Cooperação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom no que diz respeito à comunicação em
contexto, revelando pleno domíno da literacia tecnológica. Manifesta
segurança na argumentação e na defesa de pontos de vista. Coopera
com o(s) outro(s) e reajusta estratégias em função de objetivos.
Nível intermédio

5

Desempenho suficiente no que diz respeito à comunicação em
contexto, revelando razoável domíno da literacia tecnológica.
Manifesta alguma segurança na argumentação ou na defesa de
pontos de vista. Coopera com o(s) outro(s) e, por vezes, reajusta
estratégias em função de objetivos.
Nível intermédio

3

4

Argumentação
Eficácia
Competência estratégica
20%

Autorregulação

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)

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

Trabalho de grupo
ou pares

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

2

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

Desempenho muito insuficiente no que diz respeito à comunicação
1
Responsável/Autónomo
em contexto, não revelando domínio da literacia tecnológica. Não
(C,D,E,F,G,I,J)
argumenta nem defende pontos de vista. Não coopera com o(s)
outro(s), nem recorre a estratégias diferenciadas em função de
Cuidador de si e do outro
objetivos.
(B,E,F,G)
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Francês/3º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta na
recolha de dados
Compreensão

Oralidade

Correção

Competên
cia
comunicati
va
70%

Adequação
Fluência

Escrita

Gramática e Léxico

Autonomia
Participação

Apropriação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Revela desempenho muito bom ao nível da compreensão e produção
de discursos orais e escritos. Aplica de forma rigorosa os mecanismos
de funcionamento da língua. Evidencia pertinência e fluência na
interação autónoma com o interlocutor.
Nível intermédio

5

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)

Fichas de Avaliação

4

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

Revela desempenho suficiente ao nível da compreensão e produção
de discursos orais e escritos. Aplica com alguma dificuldade
mecanismos de funcionamento da língua. Evidencia, por vezes,
pertinência, fluência e autonomia na interação com o interlocutor.
Nível intermédio

3

Criativo (A,C,D,J)

Apresentação oral

Crítico/Analítico
(A,B,C,D,G)

Grelhas de
observação de
apresentações orais

Revela desempenho muito insuficiente ao nível da compreensão e
produção de discursos orais e escritos. Desconhece os mecanismos de
funcionamento da língua. Não consegue interagir com o interlocutor.

1

Reconhece os factos, as referências culturais, atitudes e
comportamentos verbais e não-verbais dos jovens franceses-falantes,
relacionando-os com as suas experiências.
Nível intermédio

5

2

4

Exercício de
compreensão oral

Grelha de
observação direta

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

Questionário oral
ou escrito
Ou

Mobilização
Competência intercultural
15%

Apresentação

Reconhece alguns factos, referências culturais, atitudes e
comportamentos verbais e não-verbais dos jovens falantes,
relacionando-os com as suas próprias experiências.
Nível intermédio

3

Reconhece poucos factos, referências culturais, atitudes e
comportamentos verbais e não-verbais dos jovens falantes,
relacionando-os com as suas próprias experiências.

1

2

Criatividade

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

Trabalho de
pesquisa
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta na
recolha de dados

Comunicação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Utiliza com facilidade diferentes estratégias e suportes técnicos nas
fases de planificação e de realização de tarefas comunicativas de
compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua
eficácia.
Nível intermédio

5

4

Cooperação
Competência estratégica
15%

Pensamento crítico

Utiliza com alguma dificuldade estratégias e suportes técnicos nas
fases de planificação e de realização de tarefas comunicativas de
compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua
eficácia.

3

Criatividade

Não utiliza de modo eficaz estratégias e suportes técnicos nas fases de
planificação e de realização de tarefas comunicativas de
compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua
eficácia.

Sistematizador/
Organizador
(A,B,C,I,J)
Questionador
(A,F,G,I,J)
Comunicador
(A,B,D,E,H)

Grelhas de
observação

Autoavaliador

2

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

1

Responsável/Autónomo
(C,D,E,F,G,I,J)

Autorregulação
Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/re
colha de dados (3)

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

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Matemática - 3º ciclo

Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão

Conhecimento
Conheci mento de
concei tos e
procedi mentos
ma temá ti cos
70%

Ri gor ci entífico

Autonomia

Descritores de desempenho

Des empenho muito bom rel a tivamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previsto para este
domínio:
 Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
 Adqui re, aplica e rel a ci ona , os s a beres ma temá ti cos previ s tos na s a prendi za gens es s enci a i s .
 Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
 Procura s uperar as s uas dificuldades, realiza a s atividades propostas s em necessitar de ajuda e executa
tra ba l hos por i ni ci a ti va própri a .
Nível i ntermédi o.
Des empenho suficiente rel ativa mente a os conhecimentos, ca pacidades e a ti tudes , previ s to pa ra es te
domíni o:
 Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
 Adqui re, aplica e rel a ci ona , os s a beres ma temá ti cos previ s tos na s a prendi za gens es s enci a i s .
 Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
 Procura s uperar as s uas dificuldades, realiza a s atividades propostas s em necessitar de ajuda e executa
tra ba l hos por i ni ci a ti va própri a .
Nível i ntermédi o.
Des empenho muito insuficiente rel ativamente a os conhecimentos, ca pacidades e a titudes, previsto para
es te domíni o:
 Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
 Adqui re, aplica e rel a ci ona , os s a beres ma temá ti cos previ s tos na s a prendi za gens es s enci a i s .
 Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
 Procura s uperar as s uas dificuldades, realiza a s atividades propostas s em necessitar de ajuda e executa
tra ba l hos por i ni ci a ti va própri a .

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

•Fi chas de a valiação
5

4

3

2

1

Conhecedor/ sabedor/culto
i nformado (A, B, G, I, J)
Cri a ti vo (A, C, D, J)
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G) Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Res peitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Si s tematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Ques tionador (A, F, G, I, J)
Comuni cador (A, B, D, E, H)
Pa rti ci pativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J)
Cui da dor de s i e do outro (B,
E, F, G)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J);
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G), G) Res peitador da
di ferença/ do outro (A, B, E,
F, H)

• Ques tões de aula
• Pa rti cipação oral
• Tra balhos de
projeto/trabalhos
es cri tos individuais
ou em grupo
• Ques tionários
es cri tos ou orais
• Grel has de
obs erva ção e registo
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão
Pl a no de
res olução

Ra ci ocíni o
Ma temá ti co e
res ol uçã o de
probl ema s
20%

Ri gor ci entífico
Cri a ti vidade

Descritores de desempenho

Des empenho muito bom rel a tivamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previstos para este
domínio:
• Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
• El a bora e a plica uma es tra tégi a de res ol uçã o tota l mente vá l i da , jus ti fi ca ndo todos os pa s s os .
• Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática , a pres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
• Uti l i za conheci mentos a dqui ri dos de forma i nova dora .
Nível i ntermédi o.
Des empenho suficiente rel ativa mente a os conhecimentos, ca pacidades e atitudes, previ s to s pa ra es te
domíni o:
• Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
• El a bora e a plica uma es tra tégi a de res ol uçã o tota l mente vá l i da , jus ti fi ca ndo todos os pa s s os .
• Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática , a pres enta a res pos ta de a cordo com o
s ol i ci ta do.
• Uti l i za conheci mentos a dqui ri dos de forma i nova dora .
Nível i ntermédi o.
Des empenho muito insuficiente rel ativamente a os conhecimentos, ca pacidades e a titudes, previsto para
es te domíni o:
• Reconhece o ponto de pa rti da e o ponto de chega da do exercíci o.
• El a bora e a plica uma es tra tégi a de res ol uçã o tota l mente vá l i da , jus ti fi ca ndo todos os pa s s os .
• Uti l iza corretamente a linguagem simbólica da matemática , a pres enta a res pos ta de a cordo co m o
s ol i ci ta do.
• Uti l i za conheci mentos a dqui ri dos de forma i nova dora .
Des empenho muito bom rel a tivamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previ s to pa ra es te
domíni o:
 Des envolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito, com a uti l i za çã o da
nota çã o e s i mbol ogi a ma temá ti ca s .
 Rea liza as ta refas s olicitadas nos prazos es ta bel eci dos , demons tra ndo i nteres s e e empenho em
s upera r a s s ua s di fi cul da des .
 Intervêm vol unta ri a mente na a ul a , expondo a s s ua s i dei a s no momento oportuno.
 Ana l i s a ra ci ocíni os e ques ti ona /cri ti ca de forma funda menta da e coerente.

Comuni ca çã o
Ma temá ti ca
10%

Correçã o
l i nguística e

Nível intermédio
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, previsto
para este domínio:

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)
•Fi chas de a valiação

5

4

3

2

1

5

4
3

Conhecedor/ sabedor/culto
i nformado (A, B, G, I, J)
Cri a ti vo (A, C, D, J)
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G) Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Res peitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Si s tematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Ques tionador (A, F, G, I, J)
Comuni cador (A, B, D, E, H)
Pa rti ci pativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J)
Cui da dor de s i e do outro (B,
E, F, G)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J);
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G), G) Res peitador da
di ferença/ do outro (A, B, E,
F, H)
Conhecedor/ sabedor/culto
i nformado (A, B, G, I, J)
Cri a ti vo (A, C, D, J)
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G) Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Res peitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)
Si s tematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)
Ques tionador (A, F, G, I, J)

• Ques tões de aula
• Pa rti cipação oral
• Tra balhos de
projeto/trabalhos
es cri tos individuais
ou em grupo
• Ques tionários
es cri tos ou orais
• Grel has de
obs erva ção e registo

•Fi chas de a valiação
• Ques tões de aula
• Pa rti cipação oral
• Tra balhos de
projeto/trabalhos
es cri tos individuais
ou em grupo
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados
concetual
Res ponsabilidade
Pa rti ci pação
Es píri to crítico

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

 Desenvolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito, com a
utilização da notação e simbologia matemáticas.
 Realiza as tarefas solicitadas nos prazos estabelecidos, demonstrando interesse e empenho
em superar as suas dificuldades.
 Intervêm voluntariamente na aula, expondo as suas ideias no momento oportuno.
 Analisa raciocínios e questiona/critica de forma fundamentada e coerente.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previsto para este domínio:
 Desenvolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito, com a
utilização da notação e simbologia matemáticas.
 Realiza as tarefas solicitadas nos prazos estabelecidos, demonstrando interesse e empenho
em superar as suas dificuldades.
 Intervêm voluntariamente na aula, expondo as suas ideias no momento oportuno.
 Analisa raciocínios e questiona/critica de forma fundamentada e coerente.

2

Comuni cador (A, B, D, E, H)
Pa rti ci pativo/ colaborador (B,
C, D, E, F)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J)
Cui da dor de s i e do outro (B,
E, F, G)
Res ponsável/ a utónomo (C,
D, E, F, G, I, J);
Críti co/Analítico (A, B, C, D,
G), G) Res peitador da
di ferença/ do outro (A, B, E,
F, H)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)
• Ques tionários
es cri tos ou orais
• Grel has de
obs erva ção e registo

1

1. O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
2. ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
3. Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem
dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Físico Química – 3º ciclo
Domínios
% (1)

Conhecimento/compre
ens ã o/a pl i ca çã o
60%

Critérios a ter em conta na
recolha de dados

Compreensão
Ri gor ci entífico
Apl i cação
Mobi lização
Autonomia

Desempenho muito bom na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
mobiliza e aplica de forma autónoma, sempre com rigor científico.

5

Nível intermédio.

4
3

Desempenho suficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
mobiliza e aplica com alguma autonomia e algum rigor científico.
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos,
que inviabiliza a sua mobilização e a aplicação de rigor científico.

Componente
prá ti ca/experimental
20%

Ri gor ci entífico
Apl i cação
Execuçã o
Pl a neamento
Res peito

Comuni car e i ntervir em
ci ência
20%

(1)
(2)
(3)

2
1

Desempenho muito bom no planeamento e/ou execução das atividades
práticas/experimentais, demonstrando respeito pelos outros e rigor científico

5

Nível intermédio

4

Desempenho suficiente no planeamento e/ou execução das atividades
práticas/experimentais, demonstrando algum rigor científico e algum respeito
pelos outros.
Nível intermédio.

3

Desempenho muito insuficiente no planeamento e/ou execução das atividades
práticas/ experimentais, não revelando respeito pelos outros, nem rigor científico

Correçã o linguística e
concetual
Argumentação
Cri a ti vidade
Res ponsabilidade
Cooperação

Áreas de Competência
do Perfil dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

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

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

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

2
1

Desempenho muito bom na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, revelando muita criativa, responsabilidade e cooperação.
Nível intermédio

5

Desempenho suficiente na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, revelando alguma criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio.

3

Desempenho insuficiente na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, não revelando criatividade, responsabilidade, cooperação.

1

4

2

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
Fi chas de a valiação
e/ou
Ques tões a ulas

Rel atórios e/ou
questionários e/ou
cons trução de modelos
Grel has de observa ção
di reta do desempenho
no l a boratório

Apres entação oral
e/ou Apresentação
es cri ta e/ou
mul timédia
Tra ba lhos de
pes quisa/trabalhos de
grupo ou i ndividuais
Grel has de observa ção
di reta do desempenho
em s ala de a ula

O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções ped agógicas que entender, de acordo com as necessidades, int eresses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação de Ciências Naturais - 3º ciclo
Domínios
% (1)

Conhecimento/compre
ens ã o/a pl i ca çã o
60%

Componente
prá ti ca/experimental
20%

Comuni car e i ntervir em
ci ência
20%

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Compreensão
Ri gor ci entífico
Apl i cação
Mobi lização
Autonomia

Ri gor ci entífico
Sel eção
Apl i cação
Execuçã o
Pl a neamento
Res peito

Correçã o linguística
e concetual
Sel eção
Argumentação
Cri a ti vidade
Res ponsabilidade
Cooperação

Desempenho muito bom na aquisição e compreensão de conhecimentos, que mobiliza e
aplica de forma autónoma, sempre com rigor científico.

5

Nível intermédio.

4
3

Desempenho suficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que mobiliza e
aplica com alguma autonomia e algum rigor científico.
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
inviabiliza a sua mobilização e a aplicação de rigor científico.

2
1

Desempenho muito bom na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem
como no planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais, demonstrando
respeito pelos outros e rigor científico.
Nível intermédio

5

Desempenho suficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem como
no planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais, demonstrando
algum rigor científico e algum respeito pelos outros.
Nível intermédio.

3

Desempenho muito insuficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos,no
planeamento e/ou execução das atividades práticas/ experimentais, não revelando respeito
pelos outros, nem rigor científico
Desempenho muito bom na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, revelando muita criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio
Desempenho suficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, revelando alguma criatividade, responsabilidade e cooperação.
Nível intermédio.
Desempenho insuficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, não revelando criatividade, responsabilidade, cooperação.

(1)
(2)
(3)

Áreas de Competência
do Perfil dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

4

2
1
5
4
3
2
1

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

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

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

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Fi chas de a valiação e/ou
Ques tões a ulas

Rel atórios e/ou
questionários e/ou
cons trução de modelos
e/ou Tra balhos de
pes quisa/trabalhos de
grupo ou i ndividuais
Grel has de observa ção
di reta do desempenho do
a l uno no laboratório

Apres entação oral e/ou
Apres entação escrita e/ou
mul timédia
e/ou Tra balhos de
pes quisa/trabalhos de
grupo ou i ndividuais
Grel has de observa ção
di reta do desempenho em
s a la de aula

O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem
dos seus alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Critérios de Avaliação da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação - 3.º Ciclo

Domínios % (1)

Segurança,
Responsabilidade e
Respeito em Ambientes
Digitais (25%)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Compreensão
Ri gor técnico
Apl i cação
Autonomia
Des treza

Descritores de desempenho
Des empenho mui to bom em termos de conduta críti ca , refl eti da e
res ponsável no uso de tecnologias, a mbientes e servi ços digitais, respeita ndo
a s normas de utili za çã o da s TIC, dos di rei tos de a utor e de propri eda de
i ntel ectua l dos recurs os e conteúdos
Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente em termos de conduta crítica, refletida e responsável
no us o de tecnologias, a mbientes e servi ços digitais, respei ta ndo a s norma s
de uti lização das TIC, dos direitos de a utor e de propriedade i ntel ectua l dos
recurs os e conteúdos .
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente em termos de conduta críti ca, refletida e
res ponsável no uso de tecnologias, a mbientes e servi ços digitais, respeitando
a s normas de utilização das TIC, dos direitos de a utor e de propriedade
i ntelectual dos recursos e conteúdos
Des empenho muito bom em termos de métodos de tra balho, de pes qui s a e
de i nves ti ga çã o com a uti l i za çã o da s tecnol ogi a s , des envol vendo
competênci a s de s el eçã o e a ná l i s e críti ca da i nforma çã o.

Investigar e Pesquisar
(25%)

Colaborar e Comunicar
(25%)

Compreensão
Ri gor técnico
Apl i cação
Autonomia
Des treza

Compreensão
Ri gor técnico
Apl i cação
Cooperação
Pa rti ci pação
Autonomia
Des treza

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente em termos de métodos de tra balho, de pesquisa e de
i nvestigação com a utilização das tecnologias, desenvolvendo competênci a s
de s el eçã o e a ná l i s e críti ca da i nforma çã o.
Nível i ntermédi o
Des empenho muito ins ufi ci ente em termos de métodos de tra ba l ho, de
pes quisa e de i nvestigação com a utilização das tecnologia s , des envol vendo
competênci a s de s el eçã o e a ná l i s e críti ca da i nforma çã o.
Des empenho muito bom em termos de regras de comunicação em ambientes
di gitais, em situações reais ou simuladas, utilizando meios e recursos digita i s .
Nível i ntermédi o

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

5
4

Fi cha de Tra balho

3

2

1

Tra ba lho Indivi dual
Conhecedor/ sabedor/ culto/
i nformado (A, B, G, I, J)

Tra ba lho em Grupo

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

Uti l ização de
Softwa re/Aplicações

5

Res peitador da diferença/ do outro

Es pecíficas

(A, B, E, F, H)
4
3

Uti l ização do Sistema
Si s tematizador/ organizador (A, B, C,

Informático

I, J)
Uti l ização da Pl ataforma

2
Cri a ti vo (A, C, D, J)
1

Offi ce 365: Outl ook;
Tea ms; OneDrive

Comuni cador (A, B, D, E, H)
5
4

Grel ha de observação
di reta do desempenho
do a l uno em sala de aula

Des empenho suficiente em termos de regras de comunicação em a mbientes
di gitais, em situações reais ou simuladas, utilizando meios e recursos digitais.
Nível i ntermédi o

3
2
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Domínios % (1)

Criar e Inovar (25%)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Compreensão
Ri gor técnico
Apl i cação
Autonomia
Des treza
Es truturação
Cri a ti vidade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho
Des empenho muito insuficiente em termos de regras de comunicação em
a mbientes digitais, em situações reais ou simuladas, utilizando meios e
recurs os digitais.

1

Des empenho muito bom em termos de cri ação de conteúdos com recurso a
a pl icações digitais adequadas a ca da situação.

5

Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente em termos de criação de conteúdos com recurso a
a pl icações digitais adequadas a ca da situação.
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente em termos de criação de conteúdos com
recurs o a a plicações digitais adequadas a ca da situação.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

4

3
2
1

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções ped agógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos
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Critérios de Avaliação – GEOGRAFIA / 3.º CICLO
Domínios
% (1)
LOCALIZA E
COMPREENDE OS
LUGARES E AS
REGIÕES

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados
- Compreensão
- Análise
- Aplicação
- Rigor científico

60%

✓Desempenho muito bom relativamente à aquisição de conhecimento, informação e
outros saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais, que impliquem:
- 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, etc.).
- Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e mobiliza a mesma na construção de
respostas para os problemas estudados.
- Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente
de trabalho de campo (observação direta) e diferentes fontes documentais (observação
indireta) e sua mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados.
- 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.
✓Cumpre a generalidade 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.

✓Desempenho suficiente relativamente à aquisição de conhecimento, informação e outros
saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais.
✓Cumpre algumas tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.
✓Revela evolução na aprendizagem.
Nível intermédio

20%

- Estruturação
- Autonomia
- Cooperação/processo
- Criatividade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Nível intermédio

PROBLEMATIZA AS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE FENÓMENOS E
ESPAÇOS
GEOGRÁFICOS

2020/2021

✓Desempenho muito insuficiente relativamente à aquisição de conhecimento, informação
e outros saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais.
✓Nunca cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.
✓Não revela evolução na aprendizagem.
✓Desempenho muito bom relativamente à aquisição de conhecimento, informação e
outros saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais, que impliquem:
- Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do
território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e intervir
em problemas reais, a diferentes escalas.
- Realiza projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente
relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas.

A
B

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)
- Fichas de Avaliação
e/ou questões aula
e/ou fichas de
trabalho

C
5

E
I

4

3

2

1
D

5

E
F

- Trabalho de
pesquisa e/ou
trabalhos práticos
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Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
✓Cumpre a generalidade ou a totalidade das tarefas necessárias à construção do seu
percurso de aprendizagem que impliquem a realização de trabalho de pesquisa e/ou
trabalhos práticos.
✓Revela grande evolução na aprendizagem e capacidade para trabalhar de forma autónoma.

COMUNICA E
PARTICIPA EM
GEOGRAFIA
20%

- Participação
- Correção linguística
- Respeito
- Responsabilidade

G
H

Nível intermédio

4

✓Desempenho suficiente relativamente à aquisição de conhecimento, informação e outros
saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais.
✓Cumpre algumas tarefas necessárias à construção do seu
percurso de aprendizagem.
✓Revela evolução na aprendizagem.

3

Nível intermédio

2

✓Desempenho muito insuficiente relativamente à aquisição de conhecimento, informação
e outros saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais.
✓Nunca cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.
✓Não revela evolução na aprendizagem.
✓Desempenho muito bom relativamente à aquisição de conhecimento, informação e
outros saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais, que impliquem:
- Debate problemas, ancorados em guiões e/ou questões geograficamente relevantes (o quê,
onde, como, porquê e para quê).
✓Cumpre a generalidade ou a totalidade das tarefas necessárias à construção do seu
percurso de aprendizagem, participando oralmente e/ou debatendo temas e revela
capacidade de autoavaliação.
✓Revela grande evolução na aprendizagem e capacidade para trabalhar de forma autónoma.
Nível intermédio
✓Desempenho suficiente relativamente à aquisição de conhecimento, informação e outros
saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais.
✓Cumpre algumas tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.
✓Revela evolução na aprendizagem.
Nível intermédio
✓Desempenho muito insuficiente relativamente à aquisição de conhecimento, informação
e outros saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens Essenciais.
✓Nunca cumpre as tarefas necessárias à construção do seu percurso de aprendizagem.

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

I

1
D
E
5
F

4

3

2
1

- Participação oral
e/ou debate
- Grelhas de
observação / grelhas
de verificação
- Autoavaliação
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Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

✓Não revela evolução na aprendizagem.
(1)
(2)
(3)

O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – História / 3.º ciclo
Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados
Compreensão

Compreensão
Histórica:
 Temporalidade
 Es pa cialidade
 Contextualização
60%

Tratamento
de
informação
/ Utilização de
fontes
20%

Análise
Aplicação
Rigor

Organização
Autonomia
Cooperação
Criatividade

Correção
Participação
Comunicação
20%

Respeito
Responsabilidade

Descritores de desempenho
Des empenho muito bom na utilização ri gorosa de referentes de tempo e na l oca l i za çã o de l oca i s e eventos .
Compreende, a nalisa e problema ti za a a çã o de pers ona l i da des , a conteci mentos /concei tos e proces s os ,
va l ori za ndo a s i ntera ções entre a s di ferentes cul tura s .
Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente na utilização rigorosa de referentes de tempo e na l oca l i za çã o de l oca i s e eventos .
Compreende mas nem sempre a nalisa e problematiza a ação de personalidades , a conteci mentos /concei tos e
proces s os , va l ori za ndo, por vezes , a s i ntera ções entre a s di ferentes cul tura s .
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente na utilização rigorosa de referentes de tempo e na l oca l i za çã o de l oca i s e
eventos. Revela muitas dificuldades na compreensão e análise, não problematizando a a ção de personal i da des ,
a conteci mentos /concei tos e proces s os e nã o va l ori za ndo a s i ntera ções entre a s di ferentes cul tura s .
Des empenho muito bom na s eleção de fontes , mobi l i za ndo os concei tos opera tóri os e metodol ógi cos da
di s ciplina. Orga niza e tra ta a informação com a utonomia, cooperando com os pares. Apres enta tra ba l hos com
qua l i da de e cri a ti vi da de e com recurs o à s tecnol ogi a s de i nforma çã o .
Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente na seleção de fontes, mobilizando, por vezes, os conceitos operatórios e metodol ógi cos
da di sciplina. Orga niza e trata a informação com a l guma a utonomi a , coopera ndo, por vezes , com os pa res .
Apres enta tra balhos com alguma qualidade e criatividade e com algum recurso às tecnol ogi a s de i nforma çã o.
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente na seleção de fontes, desconhecendo os conceitos operatórios e metodológicos
da di sciplina. Não é capaz de organizar e tra tar a informação com a utonomi a , nã o coopera ndo com os pa res .
Apres enta tra ba l hos s em qua l i da de e cri a ti vi da de e s em recurs o à s tecnol ogi a s de i nforma çã o.
Des empenho muito bom na produção escrita, com correção linguís ti ca e a pl i ca ndo o voca bul á ri o/concei tos
es pecíficos da disciplina. Argumenta de forma pertinente, expressiva e crítica e com respeito pelo outro s obre o
conheci mento hi s tóri co e s obre a a utorregul a çã o da s a prendi za gens a dqui ri da s .
Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente na produção escrita, com correção l i nguís ti ca e a pl i ca ndo o voca bul á ri o/concei tos
es pecíficos da disciplina. Revela a lgumas dificuldades em a rgumentar de forma pertinente, expressiva e críti ca e
com res peito pelo outro sobre o conhecimento hi s tóri co e em a utorregul a r a s a prendi za gens a dqui ri da s .
Nível intermédio

Des empenho mui to i ns ufi ci ente na produçã o es cri ta , com correçã o l i nguís ti ca e a pl i ca ndo o
voca bulário/conceitos específicos da disciplina. Revela muitas dificuldades em argumentar de forma perti nente,
expres s i va e críti ca s obre o conheci mento hi s tóri co e em a utorregul a r a s a prendi za gens a dqui ri da s .

5

4
3

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolh
a de dados (3)

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

Tes tes escritos

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Respeitador da diferença
/do outro
1 (A, B, E, F, H)
2

5

4
3

2
1

5

Indagador/Investigador
(C, D, F, H, I)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Autónomo / Criativo
(A, C, D, E, F, G, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)

Tes tes digitais
Ques tões de a ula
Ques tionários orais
Grel ha de
obs erva ção direta

Tra ba lhos de
Pes quisa escritos
/mul timédia
Li s ta de verificação

Apres entações
ora i s e escritas

4

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

Grel ha de
Obs ervação direta

Responsável/respeitador
2 (A, B, D, E, F, G, H, J)

Ques tionário de
a utoavaliação

1

Autoavaliador
(tra ns vers a l à s á rea s )

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 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
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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.
3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha d e dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o
docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Tecnológica 3º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom na aquisição, compreensão e reflexão de
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.



Apropriação e
Reflexão
20%




Compreensão
Mobilização de
conhecimentos
Reflexão
Rigor

4

Nível intermédio
Desempenho suficiente na aquisição, compreensão e reflexão
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.

de

Nível intermédio

Interpretação e
Comunicação
20%

Experimentação e
Criação
60%










Interpretação
Raciocínio
Argumenta
Participação
Correção
Respeito

Domínio (materiais
e técnicas)

5

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

2

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

Desempenho muito bom na argumentação, no uso correto de conceitos e
vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção do
público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

5

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

4

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

Nível intermédio

Testes orais, escritos
ou digitais

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

1

Desempenho suficiente na argumentação, no uso correto de conceitos e
vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção do
público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

Trabalho de pesquisa e
ou trabalho de projeto

3

Desempenho muito insuficiente na aquisição, compreensão e reflexão de
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.

Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Autoavaliador (transversal às
áreas)

3

2

Desempenho muito insuficiente na argumentação, no uso correto de conceitos
e vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção
do público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

1

Desempenho muito bom no planeamento e execução das atividades práticas,
no domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de
composição e estruturação, na análise e representação de objetos com
elevada coerência formal, na apresentação de soluções criativas e inovadoras,

5

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

Debate/ fórum


Reflexão crítica



Questão de aula

Grelha de observação
de apresentação oral

Respeitador da diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Criativo
(A, C, D, H, J)
Responsável/ autónomo

Grelha de
observação direta
Portefólio / Recolha
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados






Composição
Criatividade
Ritmo
Autonomia
Responsabilidade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

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

de forma autónoma e nos prazos solicitados.
Nível intermédio

4

Desempenho suficiente no planeamento e execução das atividades práticas, no
domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de composição e
estruturação, na análise e representação de objetos com coerência formal, na
apresentação de soluções criativas e inovadoras, de forma autónoma e nos
prazos solicitados.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente no planeamento e execução das atividades
práticas, no domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de
composição e estruturação, na análise e representação de objetos com
coerência formal, na apresentação de soluções criativas e inovadoras, de
forma autónoma e nos prazos solicitados.

1

Autoavaliador (transversal às
áreas)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
de informação/
trabalhos práticos
Caderno

2

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Visual 3º ciclo
Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom na aquisição, compreensão e reflexão de
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.



Apropriação e
Reflexão
20%




Compreensão
Mobilização de
conhecimentos
Reflexão
Rigor

4

Nível intermédio
Desempenho suficiente na aquisição, compreensão e reflexão
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.

de

Nível intermédio

Interpretação e
Comunicação
20%

Experimentação e
Criação
60%










Interpretação
Raciocínio
Argumenta
Participação
Correção
Respeito

Domínio (materiais
e técnicas)

5

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

2

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

Desempenho muito bom na argumentação, no uso correto de conceitos e
vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção do
público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

5

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

4

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

Nível intermédio

Testes orais, escritos
ou digitais

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

1

Desempenho suficiente na argumentação, no uso correto de conceitos e
vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção do
público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

Trabalho de pesquisa e
ou trabalho de projeto

3

Desempenho muito insuficiente na aquisição, compreensão e reflexão de
conhecimentos, que mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor.

Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Autoavaliador (transversal às
áreas)

3

2

Desempenho muito insuficiente na argumentação, no uso correto de conceitos
e vocabulário técnico, no aprofundamento do tema, na captação da atenção
do público-alvo e no respeito pelas regras de comunicação.

1

Desempenho muito bom no planeamento e execução das atividades práticas,
no domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de
composição e estruturação, na análise e representação de objetos com
elevada coerência formal, na apresentação de soluções criativas e inovadoras,

5

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

Debate/ fórum


Reflexão crítica



Questão de aula

Grelha de observação
de apresentação oral

Respeitador da diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Criativo
(A, C, D, H, J)
Responsável/ autónomo

Grelha de
observação direta
Portefólio de Artes
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados






Composição
Criatividade
Ritmo
Autonomia
Responsabilidade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
de forma autónoma e nos prazos solicitados.
Nível intermédio

4

Desempenho suficiente no planeamento e execução das atividades práticas, no
domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de composição e
estruturação, na análise e representação de objetos com coerência formal, na
apresentação de soluções criativas e inovadoras, de forma autónoma e nos
prazos solicitados.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente no planeamento e execução das atividades
práticas, no domínio dos materiais e técnicas, nos princípios e estratégias de
composição e estruturação, na análise e representação de objetos com
coerência formal, na apresentação de soluções criativas e inovadoras, de
forma autónoma e nos prazos solicitados.

1

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

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

Visuais

Autoavaliador (transversal às
áreas)

Caderno

2

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Física
Domínios/Tema
s
% (1)

ATIVIDADES
FÍSICAS (70%)
JOGOS
DESPORTIVOS
COLETIVOS
GINÁSTICA
ATLETISMO
ATIVIDADES
RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS
RAQUETAS
OUTRAS

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

CORREÇÃO
MOBILIZAÇÃO
RACIOCÍNIO
CRIATIVIDADE
RESPONSABILIDADE
RESPEITO
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
DOMINIO
COMPOSIÇÃO
COMPREENSÃO
RIGOR
RITMO

Descritores de desempenho
Coopera sempre com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se, de forma ativa, em melhorar as suas competências e participa
com empenho.
Participa sempre e Não desiste, mesmo perante as dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É assíduo, pontual e traz sempre o material para realizar a aula prática.
Domina com consistência as competências essenciais de cada conteúdo.
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível 5 da tabela
da modalidade.
Executa com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e com a
correção técnica dos movimentos.
Nível intermédio

5

Coopera, quase sempre, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se em melhorar as suas competências e participa, quase sempre,
com empenho.
Participa, quase sempre e desiste, após algumas dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É quase sempre assíduo, pontual e nem sempre traz o material para realizar a
aula prática.
Domina, nem sempre com consistência, as competências essenciais de cada
conteúdo.
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível 3 da tabela da
modalidade.
Executa, nem sempre, com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e
a com a correção técnica dos movimentos.

3

4

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Relacionamento interpessoal
Consciência e domínio do
Corpo;
Bem-estar, saúde ambiental;
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia;
Sensibilidade Estética e
Artística;
Saber científico, técnico e
tecnológico

Fichas de observação
(direta):
Diagnóstico;
Formativa;
Sumativa.
Ficha de Registo de
marcas (Tabelas
Referências

Conhecer/sabedor/culto/in
formado
(A, B, G, I, J)
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)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

2

Respeitador da diferença

APTIDÃO FÍSICA
(20%)
FITESCOLA

CORREÇÃO
INTERPRETAÇÃO
RESPONSABILIDADE
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
COMPREENSÃO

Não coopera, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Não se interessa em melhorar as suas competências e não participa com
empenho.
Não participa e Desiste, rapidamente, de atingir os objetivos definidos.
É pouco assíduo, pontual e raramente traz o material para realizar a aula
prática.
Não Domina as competências essenciais de cada conteúdo.
Não realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ou inferior ao estabelecido para o nível 1 da tabela
da modalidade.
Não executa com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e sem
correção técnica dos movimentos.
Coopera sempre com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se, de forma ativa, em melhorar as suas competências e participa
com empenho.
Participa sempre e Não desiste, mesmo perante as dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É assíduo, pontual e traz sempre o material para realizar a aula prática.
Realiza com rigor as exigências de execução de cada teste.
Tem desempenhos que se enquadram no Perfil Atlético de Aptidão Física do
programa FITescola, de acordo com a sua idade e género.
Nível intermédio

1

Coopera, quase sempre, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se em melhorar as suas competências e participa, quase sempre,
com empenho.
Participa, quase sempre e desiste, após algumas dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É quase sempre assíduo, pontual e nem sempre traz o material para realizar a
aula prática.
Realiza, com algumas falhas, as exigências de execução de cada teste.

3

(A, B, E, F, H)

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

Autoavaliador (transversal)

5

4

Informação e Comunicação;
Relacionamento interpessoal
Consciência e domínio do
Corpo;
Sensibilidade Estética e
Artística;
Bem-estar, saúde ambiental

Ficha de Registo
(FITescola):
- Teste da impulsão
horizontal;
- Teste do vaivém ou
milha.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Tem desempenhos que se enquadram na Zona Saudável de Aptidão Física do
programa FITescola, de acordo com a sua idade e género.
Nível intermédio

CONHECIMENTOS
(10%)

CORREÇÃO
INTERPRETAÇÃO
RACIOCÍNIO
REFLEXÃO
ARGUMENTAÇÃO
COMPREENSÃO
RIGOR

2

Não coopera, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Não se interessa em melhorar as suas competências e não participa com
empenho.
Não participa e Desiste, rapidamente, de atingir os objetivos definidos.
É pouco assíduo, pontual e raramente traz o material para realizar a aula
prática.
Não realiza as exigências de execução de cada teste.
Precisa Melhorar os seus níveis de desempenho de modo a enquadrar -se na
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, de acordo com a sua
idade e género.
Utiliza, preferencialmente, fontes oficiais/credíveis e referencia -as.
Estrutura a informação de forma a facilitar a compreensão.
Apresenta todos os tópicos solicitados.
Usa conceitos cientificamente rigorosos, com vocabulário diversificado.
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, analisando criticamente a
informação recolhida.
Realiza as tarefas que lhe são propostas cumprindo os prazos definidos.
Nível intermédio

1

Utiliza, esporadicamente, fontes oficiais/credíveis e nem sempre as referencia.
Estrutura a informação, mas nem sempre de forma clara
Apresenta algum/alguns dos tópicos solicitados.
Apresenta falhas pontuais de rigor científico.
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, mas sem revelar coerência.
Realiza as tarefas que lhe são propostas, quase sempre, cumprindo os prazos
definidos.
Nível intermédio

3

5

4

2

Raciocínio e Resolução de
Problemas;
Linguagens e Textos;
Informação e Comunicação;
Saber Científico e Técnico;
Pensamento Crítico e Criativo

Trabalhos escritos;
Relatórios;
Aplicação dos
conhecimentos na
prática.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Não utiliza fontes oficiais/credíveis e não as referencia.
1
A informação existente está desestruturada, não permitindo a sua
compreensão.
Não apresenta qualquer dos tópicos solicitados.
Apresenta falhas sistemáticas de rigor científico
Não produz reflexão sobre a informação pesquisada.
Não realiza as tarefas que lhe são propostas e/ou não cumpre os prazos
definidos.
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – EMRC - 3º ciclo
Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Compreensão
Organização
Autonomia
Participação

Desempenho muito bom na compreensão da importância das fontes
históricas/religiosas para a interpretação e apropriação de informação bíblica.
Pesquisa e organiza informação sobre a história da igreja, as tradições religiosas,
simbologia cristã e património artístico, utilizando adequadamente os referentes
de tempo. Comunica com correção linguística e respeita a diversidade de opinião.
Nível intermédio

Experiência
Religiosa
(25%)

Cultura e visão
Cristã da vida
(35%)

Apropriação
Valorização
Correção
Respeito

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

5

4

Desempenho suficiente na compreensão da importância das fontes
históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica. Pesquisa
e, por vezes, organiza informação sobre a história da igreja, as tradições religiosas,
simbologia cristã e património artístico, utilizando alguns referentes de tempo.
Comunica com alguma correção linguística e respeita a diversidade de opinião.
Nível intermédio

3

Desempenho muito insuficiente na compreensão da importância das fontes
históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica. Revela
muitas dificuldades na pesquisa e organização da informação sobre a história da
igreja, as tradições religiosas, simbologia cristã e património artístico, não
conseguindo utilizar referentes de tempo Raramente, comunica com correção
linguística e não respeita a diversidade de opi nião.
Desempenho muito bom na apropriação dos fenómenos religiosos, construindo
uma visão religiosa, pessoal e histórica. Identifica e compreende as diferenças
religiosas, participando na promoção da paz entre os povos. Colabora ativamente
em diferentes contextos comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e
digitais.
Nível intermédio

1

Desempenho suficiente na apropriação dos fenómenos religiosos, construindo
com algumas dificuldades uma visão religiosa, pessoal e histórica. Identifica e
compreende, por vezes, as diferenças religiosas. Nem sempre participa na

3

2

5

4

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
- Tra ba lhos de pesquisa
- Apres entação oral
- Deba tes
- Grel has de
obs erva ção direta
- Tra ba lhos de grupo

Grelha de
observação
Questionários de
auto/hetero
avaliação
Trabalhos
individuais/grupo
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Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

promoção da paz entre os povos. Colabora, por vezes, em diferentes contextos
comunicativos, utilizando algumas ferramentas analógicas e digitais.
Nível intermédio

Aplicação
Organização
Valorização
Colaboração
Ética e Moral
(40%)

(A, C, D, J)
2

Desempenho muito insuficiente na apropriação dos fenómenos religiosos, não
conseguindo construir uma visão religiosa, pessoal e histórica. Raramente,
identifica e não compreende as diferenças religiosas. Raramente, participa na
promoção da paz entre os povos nem colabora em diferentes contextos
comunicativos.

1

Desempenho muito bom no reconhecimento da importância dos valores
de cidadania para a formação de uma consciência cívica. Intervém de
forma responsável na sociedade democrática. Respeita e valoriza a
multiculturalidade e diversidade, reconhecendo a proposta do agir cristão
em situações vitais do quotidiano. Estabelece consigo e com os outros uma
relação harmoniosa e salutar.

5

Nível intermédio

Desempenho suficiente no reconhecimento da importância dos valores de
cidadania para a formação de uma consciência cívica. Por vezes, intervém
de forma responsável na sociedade democrática. Nem sempre respeita e
valoriza a multiculturalidade e diversidade, revelando algumas dificuldades
no reconhecimento da proposta do agir cristão em situações vitais do
quotidiano. Evidencia algumas dificuldades em estabelecer consigo e com
os outros uma relação harmoniosa e salutar.
Nível intermédio

Desempenho muito insuficiente no reconhecimento da importância dos
valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica. Não
intervém de forma responsável na sociedade democrática. Raramente
respeita e valoriza a multiculturalidade e diversidade, não reconhecendo a
proposta do agir cristão em situações vitais do quotidiano. Não consegue

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

4
3

2
1

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)

Trabalhos de
pesquisa/Inquéritos

Caderno diário
Grelha de
observação direta
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Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

estabelecer consigo e com os outros uma relação harmoniosa e salutar.

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Cidadania e Desenvolvimento / 2º e 3.º ciclos
Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados
Compreensão

Conhecimento/
Compreensão
30%

Análise
Aplicação
Rigor

Organização
Componente
prática/trabalho
de Projeto
35%

Comunicação/
Atitude Cívica
35%

Autonomia
Cooperação
Criatividade

Correção
Participação
Respeito
Responsabilidade

Descritores de desempenho
Revela um conhecimento muito esclarecido das temáticas desenvolvi das, a plicando-o com ri gor na resolução de
probl ema s /s i tua ções rea i s e na rea l i za çã o de ta refa s /a ções /projetos .

5

Nível i ntermédi o
Revela a lgum conhecimento/compreensão da s temá ti ca s des envol vi da s , a pl i ca ndo -o com a l gum ri gor na
res ol uçã o de probl ema s /s i tua ções rea i s e na rea l i za çã o de ta refa s /a ções /projetos .

4
3

Nível i ntermédi o

Instrumentos de
avaliação/recolh
a de dados (3)

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

Ques tionários

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Tra ba lhos
rea lizados
Grel ha de
obs erva ção direta

2

Nã o revela conhecimento/compreensão das temática s des envol vi da s nem o s a be a pl i ca r na res ol uçã o de
probl ema s /s i tua ções rea i s e na rea l i za çã o de ta refa s /a ções /projetos .

1

Des empenho muito bom no pl a nea mento de ta refa s /a ções e na s el eçã o, orga ni za çã o e tra ta mento da
i nformação com a utonomia, cooperando com os pares. Executa ações/trabalhos com qualidade e criativi da de e
com recurs o à s tecnol ogi a s de i nforma çã o .
Nível i ntermédi o
Des empenho suficiente no planeamento de ta refas/ações e na seleção, organização, tratamento da i nforma çã o
com a l guma autonomia e cooperando, por vezes, com os s eus pa res . Executa a ções / tra ba l hos com a l guma
qua l i da de e cri a ti vi da de e com a l gum recurs o à s tecnol ogi a s de i nforma çã o .
Nível i ntermédi o
Des empenho muito insuficiente no planeamento de tarefas/ações e na s el eçã o, orga ni za çã o, tra ta mento da
i nformação. Não é ca paz de tra balhar de forma a utónoma e em cooperação com os seus pares. Nã o executa a s
a ções/trabalhos planeados ou executa -os s em qua l i da de e cri a ti vi da de e s em recurs o à s tecnol ogi a s de
i nforma çã o .
Des empenho muito bom na produção escrita, com correção linguís ti ca e a pl i ca ndo o voca bul á ri o/con cei tos
es pecíficos das temáticas tra balhadas. Reflete e argumenta de forma perti nente, expres s i va e críti ca e com
res peito pelo outro s obre os probl ema s /tema s a borda dos e s obre a a utorregul a çã o d a s a prendi za gens
a dqui ri da s .
As s ume uma a ti tude a ti va , s ol i dá ri a e res pons á vel pera nte os probl ema s /s i tua ções rea i s .
Nível i ntermédi o

5

Des empenho suficiente na produção escrita, com correção linguística e aplicando o vocabul á ri o/concei tos da s
temá ticas trabalhadas. Revela algumas dificuldades em argumentar de forma pertinente, expres s i va e críti ca e
com res peito pelo outro sobre os problemas/temas a bordados e sobre a a utorregul a çã o da s a prendi za gens
a dquiridas. Por vezes assume uma a titude a tiva, s olidária e responsável perante os problemas/s i tua ções rea i s .

3

Nível intermédio

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

4
3

2
1

5

4

Indagador/Investigador
(C, D, F, H, I)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Autónomo / Criativo
(A, C, D, E, F, G, I, J)

Outros tra balhos
prá ti cos
Li s ta de verificação

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

Apres entações
ora i s/ escritas

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

Grel ha de
Obs ervação direta

Responsável/respeitador
(A, B, D, E, F, G, H, J)
Autoavaliador
(tra ns vers a l à s á rea s )

2

Tra ba lhos de
Pes quisa escritos
/mul timédia

Ques tionário de
a uto e
heteroavaliação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
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Domínios
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho
Des empenho mui to i ns ufi ci ente na produçã o es cri ta , com correçã o l i nguís ti ca e a pl i ca ndo o
voca bul á ri o/concei tos
da s temáticas tra balhadas. Nã o é capaz de argumentar de forma pertinente, expressiva e crítica e com res pei to
pel o outro s obre os problemas/temas a bordados e sobre a autorregulação das a prendizagens adquiridas. Revela
mui tas dificuldades em assumir uma atitude ativa, s olidária e responsável perante os problemas/situações reai s .

Instrumentos de
avaliação/recolh
a de dados (3)

1

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal
e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha d e dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o
docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.

Critérios de Avaliação
Ensino Secundário

Ano Letivo 2020/2021
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Critérios de Avaliação – Português /Secundário
Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Correção
linguística
Elucidação ou
persuasão
Organização

Adequação

Oralidade
(20%)

Fluência

Expressividade

Respeito
Postura
Responsabilidade

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
COMPREENSÃO
- Interpreta o(s) discurso(s) do diálogo argumentativo e do debate.
- Aprecia a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um debate.
- Identifica marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas.
EXPRESSÃO
- Planifica o texto oral, elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e
respetivos exemplos.
- Participa construtivamente em debates em que se explicite e justifique pontos de
vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se reformulem posições.
- Produz textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação de
estruturas sintáticas.
- Avalia, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si próprio através da
discussão de diferentes pontos de vista.
Nível intermédio - Bom
Bom desempenho relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstas para este domínio, que se explicitam:
COMPREENSÃO
- Interpreta, com dificuldade, o(s) discurso(s) do diálogo argumentativo e do debate.
- Aprecia, com muitas imprecisões, a validade dos argumentos aduzidos pelos
participantes de um debate.
- Identifica, com omissões, marcas reveladoras das diferentes intenções
comunicativas.
EXPRESSÃO
- Planifica, com lacunas ou erros, o texto oral, demonstrando dificuldade na
elaboração de um plano de suporte, com tópicos, argumentos e respetivos

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

18-20

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

- Questionário oral.

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

-Grelhas de
observação da
interação oral

Comunicador
A, B, D, E, H

- Apresentações orais
formais.

Sistematizador/
organizador
A, B, C, I, J
14-17

10-13

Respeitador da
diferença/ do outro
A, B, E, F, H
Participativo/
colaborador
B, C, D, E, F
Criativo
A, C, D, J

-Projeto de leitura.
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Domínios/
Temas
% (1)

Leitura
(15%)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Compreensão
Interpretação

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

exemplos.
- Participa, só quando solicitado, em debates em que se explicite e justifique pontos
de vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se reformulem
posições, mas com imprecisões e lacunas na sua comunicação.
- Produz textos de opinião com alguns erros na propriedade vocabular e sem
diversificação de estruturas sintáticas.
- Avalia, com dificuldade, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si
próprio através da discussão de diferentes pontos de vista.
Nível intermédio - Insuficiente
Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio:
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes previstos para este domínio, que se explicitam:
COMPREENSÃO
- Não interpreta o(s) discurso(s) do diálogo argumentativo e do debate.
- Não aprecia a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um debate.
- Não identifica marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas.
EXPRESSÃO
- Não planifica o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos,
argumentos e respetivos exemplos.
- Não participa construtivamente em debates em que se explicite e justifique pontos
de vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se reformulem
posições.
- Não produz textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação de
estruturas sintáticas.
- Não avalia, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si próprio
através da discussão de diferentes pontos de vista.
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
- Lê, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade
argumentativa dos géneros apreciação crítica e artigo de opinião.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

8-9

1-7

18-20

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

- Questionário oral/
Questionário escrito.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

- Realiza leitura crítica e autónoma.
- Interpreta o texto, com especificação do sentido global e da intencionalidade
comunicativa.
- Analisa a organização interna e externa do texto.
- Clarifica tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.
- Compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do
texto.
- Utiliza criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento da
informação.
- Exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.
Nível intermédio - Bom
Bom desempenho relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio, que se explicitam:
- Lê, com dificuldade, textos de diferentes graus de complexidade argumentativa
dos géneros apreciação crítica e artigo de opinião.
- Realiza pouca leitura crítica e autónoma.
- Interpreta, com algumas lacunas e erros, o texto, com suficiente especificação do
sentido global e da intencionalidade comunicativa.
- Analisa, com omissões e alguns erros, a organização interna e externa do texto.
- Clarifica, com imprecisões, tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.
- Compreende, com limitações, a utilização de recursos expressivos para a
construção de sentido do texto.
- Utiliza, com indefinições, procedimentos adequados ao registo e tratamento da
informação.
- Exprime, com pouca fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras
diversas.
Nível intermédio - Insuficiente
Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio:

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

Sistematizador/orga
nizador
A, B, C, I, J
14-17

10-13

8-9

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

- Grelhas de
observação.

- Teste de avaliação.

- Ficha de verificação
de leitura.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Compreensão
Interpretação
Reflexão
Educação
Literária
(25%)

Correção

Mobilização
Rigor

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes previstos para este domínio, que se explicitam:
- Não lê textos de diferentes graus de complexidade argumentativa dos géneros
apreciação crítica e artigo de opinião.
- Não realiza leitura crítica e autónoma.
- Não interpreta o texto, com especificação do sentido global e da intencionalidade
comunicativa.
- Não analisa a organização interna e externa do texto.
- Não clarifica tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.
- Não compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido
do texto.
- Não utiliza procedimentos adequados ao registo e tratamento da informação.
- Não exprime pontos de vista suscitados por leituras diversas.
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
- Interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros.
- Contextualiza textos literários portugueses em função de grandes marcos
históricos e culturais.
- Mobiliza para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os
elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.
- Analisa o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto.
- Reconhece valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.
- Compara textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e
marcos históricos e culturais.
- Debate, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, pontos
de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores diferentes.
-Desenvolve um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a
apresentar publicamente em suportes variados.
- Explora temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em estudo para
este domínio.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

1-7

18-20

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

- Questionário oral/
Questionário escrito.

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

- Grelhas de
observação.
- Questões de aula.

Indagador/
Investigador
C, D, F, H, I
Responsável /
Autónomo
C, D, E, F, G, I, J

- Teste de avaliação.
- Produção de textos.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

Nível intermédio - Bom
Bom desempenho relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio, que se explicitam:
- Interpreta, com dificuldade e lacunas, obras literárias portuguesas de diferentes
autores e géneros.
- Contextualiza, com imprecisão, textos literários portugueses em função de grandes
marcos históricos e culturais.
- Mobiliza, raramente e com limitações, para a interpretação textual os
conhecimentos adquiridos sobre os elementos constitutivos do texto poético e do
texto narrativo.
- Analisa, com imprecisões, o valor de recursos expressivos para a construção do
sentido do texto.
- Reconhece, de forma imprecisa e/ou incompleta, valores culturais, éticos e
estéticos manifestados nos textos.
- Compara, com lacunas ou omissões, textos de diferentes épocas em função dos
temas, ideias, valores e marcos históricos e culturais.
- Debate, de forma pouco fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito,
pontos de vista suscitados pela leitura de textos e autores diferentes.
-Desenvolve, com pouca continuidade e sustentabilidade, um projeto de leitura que
revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente em suportes
variados.
- Explora, com muitas dificuldades, temas interdisciplinares suscitados pelas obras
literárias em estudo para este domínio.
Nível intermédio - Insuficiente
Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes previstos para este domínio, que se explicitam:
- Não interpreta obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros.

14-17

Criativo
A, C, D, J

10-13

Comunicador
A, B, D, E, H
Crítico / Analítico
A, B, C, D, G
Cuidador de si e do
outro
B, E, F, G

8-9

1-7

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Elucidação ou
persuasão
Estruturação
Adequação
ESCRITA
(25%)

Correção
linguística

Coesão
Coerência

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

- Não contextualiza textos literários portugueses em função de grandes marcos
históricos e culturais.
- Não mobiliza para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os
elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.
- Não analisa o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto.
- Não reconhece valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.
- Não compara textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e
marcos históricos e culturais.
- Não debate, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados
pela leitura de textos e autores diferentes.
- Não desenvolve um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo.
- Não explora temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em estudo
para este domínio.
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
- Escreve textos de opinião, apreciações críticas, exposições sobre um tema.
- Planifica os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação relevante.
- Redige com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos
planificados.
- Utiliza os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para aperfeiçoar o
texto escrito antes da apresentação da versão final.
- Respeita princípios do trabalho intelectual como referenciação bibliográfica de
acordo com normas específicas.
- Aprecia textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas, justificando o juízo de
valor sustentado.
Nível intermédio - Bom
Bom desempenho relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio, que explicitam:
- Escreve, com erros e omissões, textos de opinião, apreciações críticas, exposições

18-20

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

- Questionário escrito.

- Grelhas de
observação.

- Produção de textos.

14-17

10-13

Indagador/
Investigador
C, D, F, H, I
Responsável /
Autónomo
C, D, E, F, G, I, J

- Teste de avaliação.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Pertinência
Reflexão
Criatividade

Gramática
(15%)

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

sobre um tema.
- Planifica, com lacunas, os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação
relevante.
- Redige com pouca desenvoltura, pouca consistência, pouca adequação e pouca
correção os textos planificados.
- Utiliza, com dificuldade, os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para
aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação da versão final.
- Raramente respeita princípios do trabalho intelectual como referenciação
bibliográfica de acordo com normas específicas.
- Aprecia, com limitações e imprecisões, textos produzidos pelo próprio aluno ou por
colegas, justificando o juízo de valor sustentado.
Nível intermédio - Insuficiente
Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes previstos para este domínio, que se explicitam:
- Não escreve textos de opinião, apreciações críticas, exposições sobre um tema.
- Não planifica os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação
relevante.
- Não redige com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos
planificados.
- Não utiliza os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para aperfeiçoar
o texto escrito antes da apresentação da versão final.
- Não respeita princípios do trabalho intelectual como referenciação bibliográfica de
acordo com normas específicas.
- Não aprecia textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas, justificando o
juízo de valor sustentado.
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
- Explicita aspetos essenciais da lexicologia do português (processos irregulares de
formação de palavras).

Criativo
A, C, D, J
Comunicador
A, B, D, E, H

8-9

1-7

18-20

Questionador
A, F, G, I, J

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Apropriação

Mobilização

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

- Realiza análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à frase, ao
grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo adverbial.
- Sistematiza conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre
constituintes, orações e frases.
- Distingue frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor
imperfetivo, situação genérica, situação habitual e situação iterativa).
- Demonstra, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as cadeias
referenciais.
- Avalia um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de
coerência e coesão).
- Utiliza intencionalmente modalidades de reprodução do discurso.
Nível intermédio - Bom
Bom desempenho relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio, que se explicitam:
- Explicita, com erros e imprecisões, aspetos essenciais da lexicologia do português
(processos irregulares de formação de palavras).
- Realiza, com algumas falhas, análise sintática com explicitação de funções
sintáticas internas à frase, ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e
ao grupo adverbial.
- Sistematiza, com limitações, conhecimento gramatical relacionado com a
articulação entre constituintes, orações e frases.
- Distingue, de forma imprecisa e por vezes errada, frases com diferentes valores
aspetuais (valor perfetivo, valor imperfetivo, situação genérica, situação habitual e
situação iterativa).
- Raramente demonstra, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as
cadeias referenciais.
- Avalia, com falhas e omissões, um texto com base nas propriedades que o
configuram (processos de coerência e coesão).
- Raramente utiliza modalidades de reprodução do discurso.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
- Teste de avaliação.

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

Sistematizador /
Organizador
A, B, C, I, J
14-17

10-13

Responsável /
Autónomo
C, D, E, F, G, I, J

- Questões de aula/
ficha de gramática.
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Domínios/
Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Áreas de Competência
e Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

Nível intermédio - Insuficiente
Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes
previstos para este domínio.
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes previstos para este domínio, que se explicitam:
- Não explicita aspetos essenciais da lexicologia do português (processos irregulares
de formação de palavras).
- Não realiza análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à frase,
ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo adverbial.
- Não sistematiza conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre
constituintes, orações e frases.
- Não distingue frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor
imperfetivo, situação genérica, situação habitual e situação iterativa).
- Não demonstra, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as cadeias
referenciais.
- Não avalia um texto com base nas propriedades que o configuram (processos de
coerência e coesão).
- Não utiliza intencionalmente modalidades de reprodução do discurso.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

8-9

1-7

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo a docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Inglês – 10º e 11º anos

Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta na
recolha de dados

Interpretação
Eficácia
Oralidade

Correção
Competência
comunicativa
60%

Adequação

Escrita

Gramática e Léxico

Fluência
Autonomia

Mobilização
Respeito

Competência intercultural

Valorização
20%

Criatividade
Reflexão
Organização

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom ao nível da interpretação e produção de discursos
orais e escritos, revelando uma aplicação rigorosa dos mecanismos de
funcionamento da língua. Reformula o enunciado e interage com eficácia e
autonomia com o interlocutor, evidenciando pertinência e fluência no
discurso.
Nível intermédio

Instrumentos
de
avaliação/re
colha de
dados (3)

18-20
Conhecedor/
sabedor/culto/
informado
(A,B,G,I,J)
14-17

Desempenho suficiente ao nível da interpretação e produção de discursos
orais e escritos, aplicando com algum rigor mecanismos de funcionamento
da língua. Reformula, por vezes, o enunciado e interage com relativa eficácia
e autonomia com o interlocutor. Evidencia alguma pertinência e fluência no
discurso.
Nível intermédio

10-13

Desempenho muito insuficiente ao nível da interpretação e produção de
discursos orais e escritos, desconhecendo a maioria dos mecanismos de
funcionamento da língua. Raramente reformula o enunciado ou interage
com o interlocutor.
Desempenho muito bom na mobilização criativa de aspetos culturais
variados, valorizando as várias áreas do conhecimento. Reconhece, respeita
e reflete sobre a diversidade, demonstrando tolerância intercultural.
Nível intermédio

1-7

Desempenho suficiente na mobilização de aspetos culturais variados,
valorizando algumas áreas do conhecimento. Reconhece, respeita e, por
vezes, reflete sobre a diversidade, demonstrando alguma tolerância
intercultural.
Nível intermédio

10-13

Desempenho muito insuficiente na mobilização de aspetos culturais, não
valorizando as várias áreas do conhecimento. Revela dificuldades em
reconhecer, respeitar e refletir sobre a diversidade, demonstrando reduzida
tolerância intercultural.

1-7

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

8-9

Fichas de
Avaliação (oral
e escrita)
Apresentação
oral
Exercícios de
expressão
escrita
Grelha de
observação
direta

18-20

14-17

8-9

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

Questionário
oral ou escrito
Ou

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

Trabalho de
pesquisa

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em conta na
recolha de dados

Cooperação
Relacionamento
Competência estratégica

Argumentação

20%

Problematização
Autorregulação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom no que diz respeito à comunicação em contexto,
revelando pleno domíno da literacia tecnológica. Manifesta atitude e
pensamento críticos e criativos sobre variadas temáticas. Coopera e
interage, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas, adaptandoas às exigências das tarefas e objetivos de aprendizagem.
Nível intermédio
Desempenho suficiente no que diz respeito à comunicação em contexto,
revelando domíno da literacia tecnológica. Manifesta, por vezes, atitude e
pensamento críticos e criativos sobre variadas temáticas. Coopera e
interage, mobilizando e desenvolvendo algumas estratégias autónomas,
adaptando-as às tarefas e objetivos de aprendizagem.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente no que diz respeito à comunicação em
contexto, revelando pouco domíno da literacia tecnológica. Não manifesta
atitude e pensamento críticos sobre as temáticas. Por vezes, coopera e
interage, não mobilizando, contudo, estratégias adequadas às tarefas e
objetivos de aprendizagem.

18-20

14-17
10-13

Instrumentos
de
avaliação/re
colha de
dados (3)

Sistematizador/
Organizador
(A,B,C,I,J)
Questionador
(A,F,G,I,J)
Comunicador
(A,B,D,E,H)

Trabalho de
grupo ou
pares
Debate

Autoavaliador

8-9
1-7

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)

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Biologia - 12ºAno
Domínios %

Conhecimento/compreensão
/a plicação
60%

Componente
prá ti ca/experimental
30%

Comuni car e i ntervi r em
ci ência
10%

(1)
(2)
(3)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Ri gor ci entífico
Compreensão
Mobi lização
Autonomia

Ri gor ci entífico
Apl i cação
Sel eção
Cooperação
Execuçã o
Pl a neamento
Res peito

Correçã o linguística e
concetual
Sel eção
Argumentação
Cri a ti vidade
Res ponsabilidade
Cooperação

Áreas de
Competência do
Perfil dos Alunos

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor científico.
Nível intermédio.

18-20

Desempenho suficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que mobiliza
com alguma autonomia e algum rigor científico.

10-13

Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
inviabiliza a sua mobilização e aplicação de rigor científico.
Desempenho muito bom na seleção de informação e aplicação de conhecimentos,
bem como no planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais,
demonstrando respeito pelos outros e rigor científico.
Nível intermédio

8-9

Desempenho suficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem
como no planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais,
demonstrando algum rigor científico e algum respeito pelos outros.
Nível intermédio.

10-13

Desempenho muito insuficiente na seleção de informação e aplicação de
conhecimentos, no planeamento e/ou execução das atividades práticas/
experimentais, não revelando respeito pelos outros, nem rigor científico
Desempenho muito bom na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, revelando muita criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio

1-7

14-17

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de dados
(3)

Fi chas de a valiação e/ou
Ques tões a ulas

1-7
18-20

14-17

8-9

Indagador/
Investigador (C, D,
F, H, I)
Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Rel atórios e/ou
Ques tionários Prá ticoLa boratorial e/ou Tra balhos
de pesquisa/trabalhos de
grupo ou i ndividuais
Grel has de observa ção direta
do desempenho do a luno no
tra ba lho l aboratorial

18-20

14-17

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

Tra ba lhos individuais e/ou
em grupo
Apres entação/Exposição oral
e/ou Apresentação
es cri ta/multimédia
Grel has de observa ção do
des empenho do aluno em
s a la de aula

Desempenho suficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na
10-13
correção linguística/concetual, revelando alguma criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio.
8-9
Desempenho insuficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na
1-7
Comunicador (A, B,
correção linguística/concetual, não revelando criatividade , responsabilidade,
D, E, H)
cooperação.
O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções ped agógicas que entender, de acordo com as necessidades, int eresses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Física e Química A 10 e 11º Anos
Domínios %

Conhecimento/compreensão
/a plicação
60%

Componente
prá ti ca/experimental
30%

Comuni car e i ntervi r em
ci ência
10%

(1)
(2)
(3)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Ri gor ci entífico
Compreensão
Mobi lização
Autonomia

Ri gor ci entífico
Apl i cação
Cooperação
Execuçã o
Pl a neamento
Res peito

Ri gor ci entífico
Correçã o linguística e
concetual
Argumentação
Cri a ti vidade
Res ponsabilidade

Áreas de
Competência do
Perfil dos Alunos

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
mobiliza de forma autónoma, sempre com rigor científico.

18-20

Nivel intermédio.

14-17

Desempenho suficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que mobiliza
com alguma autonomia e algum rigor científico.

10-13

Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
inviabiliza a sua mobilização e aplicação de rigor científico.
Desempenho muito bom no planeamento e execução das atividades
práticas/experimentais, demonstrando rigor científico, autonomia e respeito pelas
regras de segurança e pelos pares.
Nível intermédio

8-9

Desempenho suficiente no planeamento e execução das atividades
práticas/experimentais, demonstrando por vezes rigor científico, alguma autonomia a
algum respeito pelas regras de segurança e pares.
Nível intermédio.

10-13

Desempenho muito insuficiente no planeamento e execução das atividades práticas/
experimentais, não revelando rigor científico e autonomia, nem respeito pelas regras
de segurança e pelos pares.
Desempenho muito bom na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, revelando muita criatividade e responsabilidade.
Nível intermédio

1-7

Desempenho suficiente na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, revelando alguma criatividade e responsabilidade.
Nível intermédio.

10-13

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

1-7
17-20

14-17

Indagador/
Investigador (C, D,
F, H, I)
Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

Instrumentos de
avaliação/recolha de dados
(3)

Fi chas de a valiação e/ou
Ques tões a ulas

Rel atórios e/ou
Ques tionários Prá ticoLa boratorial
Grel has de observa ção
di reta do desempenho do
a l uno no trabalho
l a boratorial

8-9

18-20
14-17

8-9

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

Tra ba lhos de pesquisa
i ndividuais ou em grupo
e/ou
Apres entação/Exposição
ora l e/ou Apresentação
es cri ta/multimédia
Grel has de observa ção
di reta do desempenho do
a l uno em sala de a ula

Desempenho insuficiente na argumentação científica e na correção
1-7
Comunicador (A, B,
linguística/concetual, não revelando criatividade, nem responsabilidade.
D, E, H)
O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Matemática -10º,11º e 12º Anos

Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão

Conhecimento

Conhecimento de
conceitos e
procedimentos
matemáticos
70%

Rigor científico

Autonomia

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previsto para este domínio:
 Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
 Adquire, aplica e relaciona, os saberes matemáticos previstos nas aprendizagens
essenciais.
 Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de
acordo com o solicitado.
 Procura superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem necessitar
de ajuda e executa trabalhos por iniciativa própria.
Nível intermédio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previsto para este domínio:
 Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
 Adquire, aplica e relaciona, os saberes matemáticos previstos nas aprendizagens
essenciais.
 Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de
acordo com o solicitado.
 Procura superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem necessitar
de ajuda e executa trabalhos por iniciativa própria.
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes, previsto para este domínio:
 Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
 Adquire, aplica e relaciona, os saberes matemáticos previstos nas aprendizagens
essenciais.
 Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de
acordo com o solicitado.
 Procura superar as suas dificuldades, realiza as atividades propostas sem necessitar
de ajuda e executa trabalhos por iniciativa própria.

(18 – 20
valores)

(14 – 17
valores)

(10 – 13
valores)

(8– 9 valores)

(1 – 7 valores)

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

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

•Fichas de
avaliação
• Questões de aula
• Participação oral
• Trabalhos de
projeto/trabalhos
escritos individuais
ou em grupo
• Questionários
escritos ou orais
• Grelhas de
observação e
registo
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Compreensão

Plano de
resolução

Rigor científico
Raciocínio
Matemático e
resolução de
problemas
20%

Criatividade

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previstos para este domínio:
• Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
• Elabora e aplica uma estratégia de resolução totalmente válida, justificando todos
os passos.
• Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de
acordo com o solicitado.
• Utiliza conhecimentos adquiridos de forma inovadora.
Nível intermédio.
Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previstos para este domínio:
• Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
• Elabora e aplica uma estratégia de resolução totalmente válida, justificando todos
os passos.
• Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de
acordo com o solicitado.
• Utiliza conhecimentos adquiridos de forma inovadora .
Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes, previsto para este domínio:
• Reconhece o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício.
• Elabora e aplica uma estratégia de resolução totalmente válida, justificando todos
os passos.
• Utiliza corretamente a linguagem simbólica da matemática, apresenta a resposta de
acordo com o solicitado.
• Utiliza conhecimentos adquiridos de forma inovadora .

Comunicação
Matemática
10%

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previsto para este domínio:
 Desenvolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito,
com a utilização da notação e simbologia matemáticas.
 Realiza as tarefas solicitadas nos prazos estabelecidos, demonstrando interesse e
empenho em superar as suas dificuldades.

(18 – 20
valores)

(14 – 17
valores)

(10 – 13
valores)

(8– 9 valores)

(1 – 7 valores)

(18 – 20
valores)

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

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

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

•Fichas de
avaliação
sumativa
• Fichas de
avaliação formativa
• Questões de aula
• Participação oral
• Trabalhos de
projeto/trabalhos
escritos individuais
ou em grupo
• Questionários
escritos ou orais
• Grelhas de
observação e
registo

•Fichas de
avaliação
sumativa
• Fichas de
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter
em conta na
recolha de
dados

Descritores de desempenho
 Intervêm voluntariamente na aula, expondo as suas ideias no momento oportuno.
 Analisa raciocínios e questiona/critica de forma fundamentada e coerente.
Nível intermédio

Correção
linguística e
concetual
Res ponsabilidade

Participação

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes,
previsto para este domínio:
 Desenvolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito,
com a utilização da notação e simbologia matemáticas.
 Realiza as tarefas solicitadas nos prazos estabelecidos, demonstrando interesse e
empenho em superar as suas dificuldades.
 Intervêm voluntariamente na aula, expondo as suas ideias no momento oportuno.
 Analisa raciocínios e questiona/critica de forma fundamentada e coerente.

(14 – 17
valores)

(10 – 13
valores)

Espírito crítico
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e
atitudes, previsto para este domínio:
 Desenvolve a capacidade de comunicar em matemática, oralmente e por escrito,
com a utilização da notação e simbologia matemáticas.
 Realiza as tarefas solicitadas nos prazos estabelecidos, demonstrando interesse e
empenho em superar as suas dificuldades.
 Intervêm voluntariamente na aula, expondo as suas ideias no momento oportuno.
 Analisa raciocínios e questiona/critica de forma fundamentada e coerente.

(8– 9 valores)

(1 – 7 valores)

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

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

avaliação formativa
• Questões de aula
• Participação oral
• Trabalhos de
projeto/trabalhos
escritos individuais
ou em grupo
• Questionários
escritos ou orais
• Grelhas de
observação e
registo

1. O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
2. ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do
corpo.
3. Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de
instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e
perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação da disciplina de Biologia e Geologia - 10 e 11º Anos
Domínios % (1)

Conhecimento/compreensão
/a plicação
60%

Componente
prá ti ca/experimental
30%

Comuni car e i ntervi r em
ci ência
10%

(1)
(2)
(3)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Ri gor ci entífico
Compreensão
Mobi lização
Autonomia

Ri gor ci entífico
Sel eção
Apl i cação
Cooperação
Execuçã o
Pl a neamento
Res peito

Correçã o linguística
e concetual
Sel eção
Argumentação
Cri a ti vidade
Res ponsabilidade
Cooperação

Áreas de
Competência do
Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom na aquisição e compreensão de conhecimentos, que mobiliza de
forma autónoma, sempre com rigor científico.

18-20

Nível intermédio.
Desempenho suficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que mobiliza com
alguma autonomia e algum rigor científico.

14-17
10-13

Nível intermédio.
Desempenho muito insuficiente na aquisição e compreensão de conhecimentos, que
inviabiliza a sua mobilização e aplicação de rigor científico.

8-9

Desempenho muito bom na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem
como no planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais, demonstrando
respeito pelos outros e rigor científico.
Nível intermédio

18-20

Desempenho suficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos, bem como
no planeamento e/ou execução das atividades práticas/experimentais, demonstrando
algum rigor científico e algum respeito pelos outros.
Nível intermédio.

10-13

Desempenho muito insuficiente na seleção de informação e aplicação de conhecimentos,no
planeamento e/ou execução das atividades práticas/ experimentais, não revelando respeito
pelos outros, nem rigor científico
Desempenho muito bom na seleção de informação, na argumentação científica e na
correção linguística/concetual, revelando muita criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Nível intermédio

1-7

Desempenho suficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na correção
linguística/concetual, revelando alguma criatividade, responsabilidade e cooperação.
Nível intermédio.

10-13

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de dados
(3)

Fi chas de a valiação e/ou
Ques tões a ulas

1-7

14-17

8-9

18-20

14-17

Indagador/
Investigador (C,
D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/ do
outro (A, B, E, F,
H)

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

Rel atórios e/ou
Ques tionários Prá ticoLa boratorial e/ou Tra balhos
de pesquisa individuais ou em
grupo
Grel has de observa ção direta
do desempenho do a luno no
tra ba lho l aboratorial

Tra ba lhos de pesquisa
i ndividuais ou em grupo e/ou
Apres entação/Exposição oral
e/ou Apresentação
es cri ta/multimédia
Grel has de observa ção direta
do desempenho do a luno em
s a la de aula

8-9
Comunicador (A,
Desempenho insuficiente na seleção de informação, na argumentação científica e na
1-7
B, D, E, H)
correção linguística/concetual, não revelando criatividade, responsabilidade, cooperação.
O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a
definir, constitui apenas uma sugestão, bem como as estratégias de ensino, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de
aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Psicologia B / 12º ano/ Secundário
Domínios/Temas
% (1)

Tema I. Processos
biológicos

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Correção
Rigor
Raciocínio
Argumentação
Responsabilidade
Aplicação

20%

Tema 2.
Processos
mentais.
20%

Adequação
Problematização
Raciocínio,
Análise
Criatividade

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Desempenho muito bom na explicitação das influências genéticas e epigenéticas no
comportamento, na análise do contributo do inacabamento biológico do ser humano para
a sua complexidade, na caracterização dos elementos estruturais do sistema nervoso, na
compreensão da relação entre o cérebro e a capacidade de adaptação e na explicitação
do papel dos ambientes no tronar-se humano.
Nível intermédio

17 - 20

Desempenho suficiente na explicitação das influências genéticas e epigenéticas no
comportamento, na análise do contributo do inacabamento biológico do ser humano para
a sua complexidade, na caracterização dos elementos estruturais do sistema nervoso, na
compreensão da relação entre o cérebro e a capacidade de adaptação e na explicitação
do papel dos ambientes no tronar-se humano.
Nível intermédio

10 - 13

Desempenho muito insuficiente na explicitação das influências genéticas e epigenéticas
no comportamento, na análise do contributo do inacabamento biológico do ser humano
para a sua complexidade, na caracterização dos elementos estruturais do sistema nervoso,
na compreensão da relação entre o cérebro e a capacidade de adaptação e na explicitação
do papel dos ambientes no tronar-se humano.
Desempenho muito bom na caracterização dos processos cognitivos estruturantes da
ação humana, na compreensão do processo de pensamento humano, na caracterização
dos processos emocionais e a sua importância no comportamento humano e na
compreensão/análise da mente humano como um sistema de construção do mundo.
Nível intermédio

1-7

Desempenho suficiente na caracterização dos processos cognitivos estruturantes da ação
humana, na compreensão do processo de pensamento humano, na caracterização dos
processos emocionais e a sua importância no comportamento humano e na
compreensão/análise da mente humano como um sistema de construção do mundo.

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

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

Testes de avaliação

Criativo

Questão aula

( A, C, D, J)

Resumos
Esquema/síntese

14 - 17

Esquemas/sínteses
Grelha de
observação direta

8-9

17 - 20

14 - 17
10 - 13
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Adequação
Rigor
Estruturação
Argumentação
Assertividade
Tema 3.
Processos sociais.

20%

Tema 4.
Perspetivas do
desenvolvimento
humano.
20%

Raciocínio
Análise
Autonomia
Apresentação
Rigor

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente na caracterização dos processos cognitivos estruturantes
da ação humana, na compreensão do processo de pensamento humano, na caracterização
dos processos emocionais e a sua importância no comportamento humano e na
compreensão/análise da mente humano como um sistema de construção do mundo.
Desempenho muito bom na caracterização dos processos fundamentais de cognição
social, na compreensão do conceito de identidade social. Desempenho muito bom na
análise dos processos de influência entre indivíduos, na caracterização dos processos de
conflito e cooperação intergrupal e na compreensão da resiliência como um processo não
exclusivo dos recursos internos do indivíduo, mas dos contextos em que se move.
Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

8-9
1-7

17 - 20

Criativo/analítico
(A, B, C, D, G)

14 - 17

Resumos/esquema
Concetual

Desempenho suficiente na caracterização dos processos fundamentais de cognição social,
na compreensão do conceito de identidade social. Desempenho muito bom na análise dos
processos de influência entre indivíduos, na caracterização dos processos de conflito e
cooperação intergrupal e na compreensão da resiliência como um processo não exclusivo
dos recursos internos do indivíduo, mas dos contextos em que se move.
Nível intermédio

10 - 13

Questionários orais.

Desempenho muito insuficiente na caracterização dos processos fundamentais de
cognição social, na compreensão do conceito de identidade social. Desempenho muito
bom na análise dos processos de influência entre indivíduos, na caracterização dos
processos de conflito e cooperação intergrupal e na compreensão da resiliência como um
processo não exclusivo dos recursos internos do indivíduo, mas dos contextos em que se
move.
Desempenho muito bom na análise dos traços fundamentais de cada uma das perspetivas
estudadas sobre o desenvolvimento humano.

1-7

Nível intermédio
Desempenho suficiente na análise dos traços fundamentais de cada uma das perspetivas
estudadas sobre o desenvolvimento humano.

8 -9

17 - 20
14 - 17
10 -13

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

Trabalho de pesquisa
Apresentação
Autoavaliação
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Nível intermédio

Perspetivas
estruturantes a
trabalhar
20%

Correção
Rigor
Estruturação
Criatividade
Respeito
Valorização
Compreensão
Adequação

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

8-9

Desempenho muito insuficiente na análise dos traços fundamentais de cada uma das
perspetivas estudadas sobre o desenvolvimento humano.

1-7

Desempenho muito bom na compreensão e interpretação das perspetivas estruturantes
a trabalhar

17 - 20

Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

14 - 17

Desempenho suficiente na análise e compreensão das perspetivas estruturantes a
trabalhar.
Nível intermédio

10 - 13

Desempenho muito insuficiente na análise e compreensão das perspetivas estruturantes
a trabalhar.

1 -7

8-9

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

Trabalho de pesquisa
Apresentação oral
Autoavaliação

Sistematizador/organi
zador
( A, B, C, I, J)
Questionador
( A, B, D, E, H)
Autoavaliador
( Transversal às áreas)

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel
www.aevt.pt | 253808170

Critérios de Avaliação – Filosofia /Ensino Secundário -10º e 11º
Domínios/Temas
% (1)

I. ABORDAGEM
INTRODUTÓRIA
À FILOSOFIA E AO
FILOSOFAR.
Racionalidade
argumentativa da
Filosofia e a
dimensão do
discurso
filosófico

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Desempenho muito bom na caracterização da filosofia como atividade concetual e crítica.
Identifica, formula e relaciona com clareza e rigor problemas filosóficos e justifica a sua
pertinência. Identifica, clarifica com clareza e rigor conceitos filosóficos e mobiliza -os na
compreensão e formulação de problemas, teses e argumentos filosóficos. Identifica, formula
teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando operatórios da lógica formal e i nformal
Nível intermédio
Compreensão
Rigor
Raciocínio
Análise
Autonomia
Correção

20%

II. A ação
humana e os
valores.
- Determinismo e
liberdade na ação
humana.
- A dimensão
ético-política.
- A experiência
convivencial.
30%

Descritores de desempenho

Problematização
Estruturação
Argumentação
Responsabilidade
Respeito
Mobilização

Desempenho suficiente na caracterização da filosofia como atividade concetual e crítica.
Identifica, mas nem sempre, formula e relaciona com clareza e rigor problemas filosóficos e
justifica a sua pertinência. Identifica, mas nem sempre, clarifica com clareza e rigor conceitos
filosóficos e mobiliza-os na compreensão e formulação de problemas, teses e argumentos
filosóficos. Identifica, mas, nem sempre formula teorias, teses e argumentos filosóficos,
aplicando operatórios da lógica formal e informal
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente na caracterização da filosofia como atividade concetual e
crítica. Revela muitas dificuldades na Identificação e formulação de problemas filosóficos e na
justificação da sua pertinência. Manifesta muitas dificuldades na Identificação de conceitos
filosóficos, na mobilização, na compreensão e formulação de problemas, teses e argumentos
filosóficos, assim como, na aplicação de operatórios da lógica formal e informal .
Desempenho muito bom na compreensão, identificação rigorosa, formulação e sustentação das
teorias relativas ao problema do livre arbítrio. Desempenho muito bom na identificação,
clarificação das teses subjacentes à natureza dos juízos morais (subjetivismo, objetivismo e
relativismo), assim como, na aplicação/discussão destas posições a problemas inerentes às
sociedades atuais. Desempenho muito bom na análise e compreensão das éticas de Kant e S.
Mill e na teoria da justiça de J. Rawls.
Nível intermédio
Desempenho suficiente na compreensão, identificação rigorosa, formulação e sustentação das
teorias relativas ao problema do livre arbítrio. Desempenho suficiente na identificação,
clarificação das teses subjacentes à natureza dos juízos morais (subjetivismo, objetivismo e

17 - 20

Áreas de
Competência e
Descritores do Perfil
dos Alunos (2)
Conhecedor/sabedor
sistematizador/orga
nizador
( A, B, C,D, F, I )

Testes escritos
Questões aula
Grelha de
observação direta

14 - 17

10 - 13

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

Culto/sabedor/Infor
mado/questionador
(A, B, D, I)

8-9

1-7

17 - 20

Analítico/ Crítico/
Comunicativo/colab
orativo
(A, B, C, D, E, I)

Conhecedor/Sistema
tizador/Colaborativo
( A, B, C,E)

Resumo/esquema
Grelha de
observação direta

14 - 17

10 - 13

Trabalho de
pesquisa

Conhecedor/investig
ador/analítico/organ
izador/comunicativo
(A, B, C, E, F, I)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO TAMEL
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

relativismo), assim como, na aplicação/discussão destas posições a problemas inerentes às
sociedades atuais. Desempenho suficiente na análise e compreensão das éticas de Kant e S. Mill
e na teoria da justiça de J. Rawls.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente na compreensão e identificação rigorosa, formulação e
sustentação das teorias relativas ao problema do livre arbítrio. Revela muitas dificuldades na
identificação, clarificação das teses subjacentes à natureza dos juízos morai s (subjetivismo,
objetivismo e relativismo), assim como, na aplicação/discussão destas posições a problemas
inerentes às sociedades atuais. Não analisa de forma correta e não compreende as éticas de
Kant e S. Mill e a teoria da justiça de J. Rawls.

IV. Descrição e
interpretação da
atividade
cognoscitiva.
(Filosofia do
conhecimento)
- O estatuto do
conhecimento
científico

Correção,
Adequação
Reflexão,
Problematização
Aplicação
Responsabilidade

Desempenho muito bom na análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento,
nomeadamente, a teoria racionalista (Descartes) e empirista ( D. Hume). Desempenho muito
bom na análise das teorias de K. Popper e T. Kuhn, relativas ao desenvolvimento do
conhecimento científico. Desempenho muito bom na di scussão crítica destas posições,
assumindo uma posição de forma autónoma.
Nível intermédio
Desempenho suficiente na análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento,
nomeadamente. a teoria racionalista (Descartes) e empirista ( D. Hume). Desempenho suficiente
na análise das teorias de K. Popper e T. Kuhn, relativas ao desenvolvimento do conhecimento
científico. Compreende as teorias, mas nem sempre, é capaz de discutir criticamente estas
posições e respetivos argumentos.
Nível intermédio

20%

Áreas de
Competência e
Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito insuficiente na análise comparativa de duas teorias explicativas do
conhecimento, nomeadamente. a teoria racionalista (Descartes) e empirista ( D. Hume). Revela
muitas dificuldades na análise das teorias de K. Popper e T. Kuhn, relativas a o desenvolvimento
do conhecimento científico. Desconhece os conceitos específicos das teorias, não, é capaz de
discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos.

8-9

1-7

17 - 20

14 - 17

10 - 13

8-9

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

Criativo/sabedor
(C, D, I)
Conhecedor/investig
ador/analítico/organ
izador/comunicativo
(A, B, C, E, F, I)

Sistematizador/orga
nizado.
(A, B, C, I)

Analítico/criativo/
questionador
(A,C)
Conhecedor/organiz
ador/comunicador
(A , B, C, D, E, I)
Crítico/analítico/con
hecedor/autónomo/
questionador

1-7
(A, B, C, D, E, F, I)

Elaboração de
sínteses.
Esquema
comparativo
Grelha de
observação direta
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom na formulação do problema da definição de arte, na identificação e
compreensão das teorias essencialistas e não essencialistas. Desempenho muito bom na
compreensão e análise da experiência religiosa, nomeadamente, o problema da existência de
Deus e respetivos argumentos, cosmológico, ontológico e argumento do mal.
A dimensão
estética e a
dimensão
religiosa

20%

Argumentação,
Responsabilidade
Respeito
Autonomia,
Apresentação
Criatividade

(A, B, C, E, H)
Nível intermédio
Desempenho suficiente na formulação do problema da definição de arte, na identificação e
compreensão das teorias essencialistas e não essencialistas. Desempenho suficiente na
compreensão e análise da experiência religiosa, nomeadamente, o problema da existência de
Deus e respetivos argumentos, cosmológico, ontológico e argumento do mal.
Nível intermédio
Desempenho muito insuficiente na formulação do problema da definição de arte, na
identificação e compreensão das teorias essencialistas e não essencialistas. Desempenho muito
insuficiente na compreensão e análise da experiência religiosa, nomeadamente, o problema da
existência de Deus e respetivos argumentos, cosmológico, ontológico e argumento do mal.

Temas/
Problemas do
mundo
contemporâneo e
da cultura
científicotecnológica.
10%

17 - 20

Áreas de
Competência e
Descritores do Perfil
dos Alunos (2)
.
Conhecedor/organi zador/comunicador

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

Ensaio filosófico
Elaboração de
síntese/esquema

14 - 17

10 - 13

8-9

Criativo/analítico/
conhecedor/autónomo/comunicador
(A, D, E, F)
Questionador/crítico
/analítico/criativo/
sabedor
( C, D, F)

1-7
Conhecedor
(A, C)

Desempenho muito bom na delimitação rigorosa de um problema filosófico dentro de uma área
temática, formulação do problema em discussão e respetiva fundamentação e sustentação.
Enunciação clara da tese e da teoria em discussão.
Nível intermédio

17 - 20

Desempenho suficiente na delimitação rigorosa de um problema filosófico dentro de uma área
temática, formulação do problema em discussão e respetiva fundamentação e sustentação.
Enunciação clara da tese e da teoria em discussão.
Nível intermédio

10 - 13

Desempenho muito insuficiente na delimitação rigorosa de um problema filosófico dentro de
uma área temática, formulação do problema em discussão e respetiva fundamentação e
sustentação. Enunciação clara da tes e e da teoria em discussão.

1-7

Conhecedor/organizador/comunicador
( A, B; C, E, H)

14 - 17

8-9

Questionador/crítico
/criativo/sabedor
(C, D, F)
Conhecedor
( A, C )
Crítico/analítico/cria
tivo/sabedor
( C, D, F )

Trabalho de
pesquisa.
Apresentação oral
Auto avaliação.
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Domínios/Temas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha
de dados

Descritores de desempenho

Áreas de
Competência e
Descritores do Perfil
dos Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha
de dados (3)

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – Educação Física
Domínios/Tema
s
% (1)

ATIVIDADES
FÍSICAS (70%)
JOGOS
DESPORTIVOS
COLETIVOS
GINÁSTICA
ATLETISMO
ATIVIDADES
RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS
RAQUETAS
OUTRAS

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

CORREÇÃO
MOBILIZAÇÃO
RACIOCÍNIO
CRIATIVIDADE
RESPONSABILIDADE
RESPEITO
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
DOMINIO
COMPOSIÇÃO
COMPREENSÃO
RIGOR
RITMO

Descritores de desempenho
Coopera sempre com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se, de forma ativa, em melhorar as suas competências e participa
com empenho.
Participa sempre e Não desiste, mesmo perante as dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É assíduo, pontual e traz sempre o material para realizar a aula prática.
Domina com consistência as competências essenciais de cada conteúdo.
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em
todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível 5 da tabela
da modalidade.
Executa com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e com a
correção técnica dos movimentos.
Nível intermédio

5

Coopera, quase sempre, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se em melhorar as suas competências e participa, quase sempre,
com empenho.
Participa, quase sempre e desiste, após algumas dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É quase sempre assíduo, pontual e nem sempre traz o material para realizar a
aula prática.
Domina, nem sempre com consistência, as competências essenciais de cada
conteúdo.
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível 3 da tabela da
modalidade.
Executa, nem sempre, com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e
a com a correção técnica dos movimentos.

3

4

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Relacionamento interpessoal
Consciência e domínio do
Corpo;
Bem-estar, saúde ambiental;
Desenvolvimento Pessoal e
autonomia;
Sensibilidade Estética e
Artística;
Saber científico, técnico e
tecnológico

Fichas de observação
(direta):
Diagnóstico;
Formativa;
Sumativa.
Ficha de Registo de
marcas (Tabelas
Referências

Conhecer/sabedor/culto/in
formado
(A, B, G, I, J)
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)
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho
Nível intermédio

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

2

Respeitador da diferença

APTIDÃO FÍSICA
(20%)
FITESCOLA

CORREÇÃO
INTERPRETAÇÃO
RESPONSABILIDADE
AUTONOMIA
PARTICIPAÇÃO
COMPREENSÃO

Não coopera, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Não se interessa em melhorar as suas competências e não participa com
empenho.
Não participa e Desiste, rapidamente, de atingir os objetivos definidos.
É pouco assíduo, pontual e raramente traz o material para realizar a aula
prática.
Não Domina as competências essenciais de cada conteúdo.
Não realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares,
conforme a oposição em cada fase do jogo.
A marca alcançada é igual ou inferior ao estabelecido para o nível 1 da tabela
da modalidade.
Não executa com fluidez, em consonância com a dinâmica musical e sem
correção técnica dos movimentos.
Coopera sempre com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se, de forma ativa, em melhorar as suas competências e participa
com empenho.
Participa sempre e Não desiste, mesmo perante as dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É assíduo, pontual e traz sempre o material para realizar a aula prática.
Realiza com rigor as exigências de execução de cada teste.
Tem desempenhos que se enquadram no Perfil Atlético de Aptidão Física do
programa FITescola, de acordo com a sua idade e género.
Nível intermédio

1

Coopera, quase sempre, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Interessa-se em melhorar as suas competências e participa, quase sempre,
com empenho.
Participa, quase sempre e desiste, após algumas dificuldades, de atingir os
objetivos definidos.
É quase sempre assíduo, pontual e nem sempre traz o material para realizar a
aula prática.
Realiza, com algumas falhas, as exigências de execução de cada teste.

3

(A, B, E, F, H)

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

Autoavaliador (transversal)

5

4

Informação e Comunicação;
Relacionamento interpessoal
Consciência e domínio do
Corpo;
Sensibilidade Estética e
Artística;
Bem-estar, saúde ambiental

Ficha de Registo
(FITescola):
- Teste da impulsão
horizontal;
- Teste do vaivém ou
milha.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Tem desempenhos que se enquadram na Zona Saudável de Aptidão Física do
programa FITescola, de acordo com a sua idade e género.
Nível intermédio

CONHECIMENTOS
(10%)

CORREÇÃO
INTERPRETAÇÃO
RACIOCÍNIO
REFLEXÃO
ARGUMENTAÇÃO
COMPREENSÃO
RIGOR

2

Não coopera, com os companheiros para o alcance dos objetivos.
Não se interessa em melhorar as suas competências e não participa com
empenho.
Não participa e Desiste, rapidamente, de atingir os objetivos definidos.
É pouco assíduo, pontual e raramente traz o material para realizar a aula
prática.
Não realiza as exigências de execução de cada teste.
Precisa Melhorar os seus níveis de desempenho de modo a enquadrar -se na
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, de acordo com a sua
idade e género.
Utiliza, preferencialmente, fontes oficiais/credíveis e referencia -as.
Estrutura a informação de forma a facilitar a compreensão.
Apresenta todos os tópicos solicitados.
Usa conceitos cientificamente rigorosos, com vocabulário diversificado.
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, analisando criticamente a
informação recolhida.
Realiza as tarefas que lhe são propostas cumprindo os prazos definidos.
Nível intermédio

1

Utiliza, esporadicamente, fontes oficiais/credíveis e nem sempre as referencia.
Estrutura a informação, mas nem sempre de forma clara
Apresenta algum/alguns dos tópicos solicitados.
Apresenta falhas pontuais de rigor científico.
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, mas sem revelar coerência.
Realiza as tarefas que lhe são propostas, quase sempre, cumprindo os prazos
definidos.
Nível intermédio

3

5

4

2

Raciocínio e Resolução de
Problemas;
Linguagens e Textos;
Informação e Comunicação;
Saber Científico e Técnico;
Pensamento Crítico e Criativo

Trabalhos escritos;
Relatórios;
Aplicação dos
conhecimentos na
prática.
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Domínios/Tema
s
% (1)

Critérios a ter em conta
na recolha de dados

Descritores de desempenho

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Não utiliza fontes oficiais/credíveis e não as referencia.
1
A informação existente está desestruturada, não permitindo a sua
compreensão.
Não apresenta qualquer dos tópicos solicitados.
Apresenta falhas sistemáticas de rigor científico
Não produz reflexão sobre a informação pesquisada.
Não realiza as tarefas que lhe são propostas e/ou não cumpre os prazos
definidos.
(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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Critérios de Avaliação – EMRC - Secundário
Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Apropriação
Compreensão
Autonomia
Participação

Desempenho muito bom na interpretação de informação, planificação e
condução de pesquisas. Compreende perfeitamente a necessidade de
fontes histórico/religiosas para a produção do conhecimento histórico e
religioso. Utiliza de modo muito proficiente linguagens símbolos. Utiliza
com muita facilidade fontes histórico/religiosas de natureza diversa.
Identifica o núcleo central das várias tradições religiosas. Utiliza
perfeitamente referentes de tempo e a unidades de tempo
histórico/religioso. Consegue consolidar as aprendizagens adquiridas com
os dados das outras ciências, valorizando um Património de conhecimento
comum que se reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas
relações humanas.
Nível intermédio

Experiência
Religiosa
(25%)

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho suficiente na interpretação de informação, planificação e
condução pesquisas. Compreende a necessidade de fontes
histórico/religiosas para a produção do conhecimento histórico e religioso.
Utiliza linguagens símbolos. Utiliza fontes histórico/religiosas de natureza
diversa. Identifica o núcleo central das várias tradições religiosas. Utiliza
referentes de tempo e a unidades de tempo histórico/religioso.
Nível intermédio

Desempenho muito insuficiente relativamente aos incumprimentos totais
das tarefas escolares e à não comparência total das aulas.

17
,5
20

13
,5
–
17
,4
9,
513
,4

4,
5
–
9,
4
04,
4

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
- Tra ba lhos de pesquisa
- Apres entação oral
- Deba tes
- Grel has de
obs erva ção direta
- Tra ba lhos de grupo
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Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Compreensão
Análise
Correção
Respeito

Desempenho muito bom na compreensão do fenómeno religioso e da
experiência religiosa. Compreende muito bem a necessidade das fontes
históricas para a produção de conhecimento. Relaciona, sem qualquer
dificuldade, as aprendizagens com a História da Religião nacional e
internacional, valorizando o património histórico e cultural existente no
país e no mundo. Colabora muito bem em diferentes contextos
comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais.
Nível intermédio

Desempenho muito bom na compreensão do fenómeno religioso e da
experiência religiosa. Compreende a necessidade das fontes históricas para
a produção de conhecimento. Relaciona, as aprendizagens com a História
da Religião nacional e internacional, valorizando o património histórico e
cultural existente no país e no mundo. Colabora em diferentes contextos
comunicativos, utilizando ferramentas analógicas e digitais

Cultura e visão
Cristã da vida
(35%)

Nível intermédio

Desempenho muito insuficiente relativamente aos incumprimentos totais
das tarefas escolares e à não comparência total das aulas.

Ética e Moral
(40%)

Aplicação
Organização
Valorização
Colaboração

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

Desempenho muito bom no reconhecimento da importância dos valores
de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma
intervenção responsável na sociedade democrática. Promove o respeito
pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as
interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e a equidade.
Reconhece muito bem a proposta do agir cristão em situações vitais do
quotidiano. Consegue estabelecer perfeitamente consigo e com os outros

17
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Conhecedor/sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Sistematizador/Organizador
(A, B, C, I, J)
Leitor
(A, B, C, D, F, H, I)
Criativo
(A, C, D, J)

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

Grelha de
observação
Questionários de
auto/hetero
avaliação
Trabalhos
individuais/grupo
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5
–
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4
04,
4

17
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20

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

Trabalhos de
pesquisa/Inquéritos
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Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos Alunos
(2)

Descritores de desempenho

uma relação harmoniosa e salutar. Revela ter desenvolvido as capacidades
de crítica e argumentação. Comunica com correção linguística, de forma
estruturada e criativa (expressão oral e escrita).
Nível intermédio

Desempenho suficiente no reconhecimento da importância dos valores de
cidadania para a formação de uma consciência cívica e de uma intervenção
responsável na sociedade democrática.Promove o respeito pela
multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da diversidade, as
interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e a equidade.
Reconhece a proposta do agir cristão em situações vitais do quotidiano.
Revela ter desenvolvido algumas capacidades de crítica e argumentação.
Comunica com correção linguística, de forma estruturada e criativa
(expressão oral e escrita).
Nível intermédio

Desempenho muito insuficiente relativamente aos incumprimentos totais
das tarefas escolares e à não comparência total das aulas.

13
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–
17
,4
9,
513
,4

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

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)
Grelha de
observação direta

4,
5
–
9,
4
04,
4

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares .
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e
pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados , de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto
no DL nº54/2018, a lista de instrumentos a definir, constitui apenas uma sugestã o, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com
as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.

