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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. 
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AVALIAR PARA A APRENDIZAGEM E NÃO DA APRENDIZAGEM 

“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 DGIDC- Procedimentos 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). 

 É um processo contínuo de apreciação do progresso da criança ao longo do seu percurso na 

educação pré-escolar; 

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

resultados; 

 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; 

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

educativa; 

 Permite ao educador “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder acompanhar a 

evolução das suas aprendizagens; 

 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; 

 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).       

 

 

 



 

  

 

4 
Departamento da Educação Pré-escolar / Avaliar no Pré-Escolar / 2017-2018 

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 

 

 

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: 

 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); 

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

 Registos audiovisuais das crianças em atividade (fotografias, gravações áudio e vídeo); 
 Modelos de registo de observações (diária, narrativa, de frequência, incidentes críticos…) centrados num 

aspeto ou situação (ex: conflitos, preferências, espaços e tempos…) 
 Contributos e diálogos com os pais/encarregados de educação (informações orais ou escritas, formais ou 

informais…); 
 Entrevistas, questionários a parceiros da comunidade ou recolha informal; 

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 crítica 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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 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…); 

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

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

 Registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, registo de regras acordadas, quadro de 
tarefas, quadros de planeamento, registos de rotinas… 

 

 Calendarização da avaliação 

Os períodos de avaliação para todos os níveis de ensino irão decorrer no final de cada período e 
permitirão 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)   
Nos três períodos a avaliação individual das crianças, é uma apreciação global com base nas três 
áreas de conteúdo (áreas fortes e competências melhorar) e nos critérios de avaliação acima 
referidos. No caso da avaliação individual das crianças de três anos será global e centrada nas 
competências transversais. A avaliação das crianças finalistas, no 3º período é uma Avaliação Final 
de Ciclo das aprendizagens observadas em grelha ckeck-list descritiva e detalhada.  

 

 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
1º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 1º ano  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 

ca
pa

ci
da

de
s 

Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 4 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 4 
Progressão na aprendizagem; 4 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e 
digitais); 

3 

Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 3 
Organização; 2 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 50 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Produções dos alunos. 
 

3-  Perfil de aprendizagem  

O aluno deverá capaz de: 

Português Matemática 
 Respeita regras da interação discursiva.  
 Escuta discursos breves para aprender e construir 

conhecimentos.  
 Produz um discurso oral com correção.  
 Produz discursos com diferentes finalidades, tendo 

em conta a situação e o interlocutor.  
 Desenvolve a consciência fonológica e operar com 

fonemas.  
 Conhece o alfabeto e os grafemas.  
 Lê em voz alta palavras, pseudo-palavras e textos.  
 Lê textos diversos.  
 Apropria-se de novos vocábulos.  
 Organiza a informação de um texto lido.  
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores.  
 Monitoriza a compreensão.  
 Desenvolve o conhecimento da ortografia.  
 Mobiliza o conhecimento da pontuação.  
 Transcreve e escrever textos.  
 Ouve ler e lê textos literários.  
 Compreende o essencial dos textos escutados e 

lidos  

 Conta até cem. 
 Descodifica o sistema de numeração decimal. 
 Adiciona números naturais. 
 Resolve problemas.  
 Subtrai números naturais.  
 Situa-se e situa objetos no espaço . 
 Reconhece e representa formas geométricas.  
 Mede distâncias e comprimentos, áreas e o 

tempo.  
 Conta dinheiro.  
 Representa conjuntos e elementos.  
 Recolhe e representa conjuntos de dados.  
 Resolve problemas. 
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 
o pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos 
saberes científico e tecnológico para se 
expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de 



 Lê para apreciar textos literários.  
 Lê em termos pessoais.  
 Diz e conta, em termos pessoais e criativos.  
 Descobre regularidades no funcionamento da 

língua.  
 Compreende formas de organização do léxico. 
 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 

científico e tecnológico para se expressar. 
 Revela interesse e empenho demonstrando uma 

correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 
 

iniciativa. 
 

 

Estudo do Meio Expressões 
 Adquire conhecimentos. 
 Aplica os conhecimentos com autonomia, a novas 

situações. 
 Relaciona os conhecimentos adquiridos.  
 Utiliza corretamente os termos e os conceitos 

científicos. 
 Desenvolve competências e adquire 

conhecimentos em ciências experimentais. 
 Interpreta textos, dados, gráficos, tabelas e 

experiências. 
 Pesquisa, seleciona e organiza informação.    
 Pesquisa por iniciativa própria. 
 Colabora sempre, interroga e dinamiza. 
 Relaciona harmoniosamente o corpo com o espaço, 

numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora 
da saúde e da qualidade de vida. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente a linguagem tecnológica 
para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 
 
 

 Aplica técnicas com sentido estético. 
 Revela criatividade em todas as atividades. 
 Identifica sons e ritmos. 
 Produz sons e ritmos. 
 Memoriza e retém canções, lengalengas e rimas. 
 Respeita e aplica sempre as regras de 

comunicação verbal e não-verbal. 
 É criativo e participativo na criação/produção 

de personagens e histórias, nos jogos. 
 Conhece, participa e aplica regras em jogos e 

outras atividades desportivas. 
 Revela empenho. 
 Pratica jogos e exercícios diversos com 

correção, empenhamento e cumprindo as 
regras. 

 Domina as técnicas de movimento e utilização 
de aparelhos/equipamentos. 

 Utiliza a Língua Portuguesa para comunicar de 
forma adequada e para estruturar o pensamento 
próprio. 

 Utiliza as linguagens dos saberes científico e 
tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de 
iniciativa. 

 
Oferta Complementar Apoio ao Estudo 
 Reflete sobre a sua vida, a sua participação na 

família e na sociedade, adequando as suas atitudes. 
 Participa nas atividades, demonstrando espírito 

crítico, capacidade de argumentação e 
preocupação com o mundo que o rodeia. 

 Revela facilidade na seleção, organização e 
apresentação da informação. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 Integra as novas aprendizagens nos seus 
métodos de estudo. 

 Cumpre as regras, tarefas e prazos 
estabelecidos. 

 Participa nas atividades, dando contributos 
significativos. 

 Organiza os seus trabalhos com cuidado, 
demonstrando métodos de estudo. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar 
o pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos 
saberes científico e tecnológico para se 
expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de 
iniciativa. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: Português Língua Não Materna  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s 

Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 5 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 5 
Progressão na aprendizagem; 10 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 10 
Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 10 
Organização; 5 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação (3º e 4º anos); 
- Produções dos alunos. 

3-  Perfil de aprendizagem  
O aluno deverá capaz de: 

Níveis de 
Proficiência Perfis terminais 

 
 
A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 
muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 
outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 
exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

 
 
A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio 
circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode 
descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 
relacionados com necessidades imediatas 

 
 
B1  

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 
estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 
momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região 
onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos 
que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião 
ou um projeto. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos     
Tel. 253808170/1 | Fax 253808179 |  www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt 
NIPC 600 077 900 

1 de 2 páginas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Ano Letivo 2017/ 2018 

 
1º  Ciclo 
 

 A - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Atividade de Enriquecimento Curricular - Atividades Lúdico-Expressivas – Letras, Ciências e Jogos 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Adequação do comportamento aos vários e diferentes contextos e interlocutores; 

 Integração e sociabilidade (interação de forma correta com pares e adultos); 

 Interesse e empenho pelas atividades: 

                       - Participa em jogos cumprindo as regras estabelecidas.  

     - Participação e empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 

atividade.  

      -Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 

 Compreensão de situações reais e imaginárias; 

 Capacidade de expressão/Comunicação/ Criatividade; 

 Manuseia de forma adequada os materiais; 

 Retira conclusões acerca das experiências realizadas;  

 Interesse pelas experiências; 

 Espírito crítico; 

 Curiosidade; 

 Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para pesquisa e/ou comunicação de 

informação;  

 Solidariedade e respeito pela diferença; 

 Espírito de tolerância e cooperação na concretização da atividades; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Autoestima; 

 Autoavaliação. 
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B - CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 
 
 

Conhecimento Atitudes e valores 

Ponderação – 50% Ponderação – 50% 
 

  Aquisição de competências essenciais a 
desenvolver ao longo do 1º ciclo; 

 Aquisição e aplicação dos conhecimentos; 
 Mobilização saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do 
quotidiano; 

  Uso adequado de linguagem das diferentes 
áreas do saber cultural, científico e tecnológico 
para se expressar; 

  Comunicação de forma adequada 
 

 Assiduidade 
 Participação 
 Empenho e cooperação 
 Execução das tarefas 
 Autonomia 
 Organização 
 Comportamento 

 

 
 
 
 

C – MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos:  

 Participação na aula e na escola (autonomia, atitudes e valores, comportamento, 
participação, entreajuda, cooperação); 

 Desempenho ao nível das diversas áreas de expressão; 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Reuniões de articulação (Professor Titular de Turma e Professor da AEC); 
- Modelo “ Registo de Articulação” (Planificação e Avaliação); 
- Modelo “Ficha de Registo de Avaliação Individual” anexo ao Registo de Avaliação Trimestral do 
Professor Titular de Turma; 
- Avaliação trimestral na ata de avaliação do Conselho de Docentes de cada Unidade Educativa. 

 
 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
2º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 2º ano  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 

ca
pa

ci
da

de
s 

Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 4 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 4 
Progressão na aprendizagem; 4 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e 
digitais); 

3 

Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 3 
Organização; 2 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 50 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Produções dos alunos. 
 

3-  Perfil de aprendizagem  

O aluno deverá capaz de: 

Português Matemática 
 Respeita regras da interação discursiva.  
 Escuta discursos breves para aprender e construir 

conhecimentos.  
 Produz um discurso oral com correção.  
 Produz discursos com diferentes finalidades, tendo 

em conta a situação e o interlocutor.  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com 

fonemas.  
 Conhece o alfabeto e os grafemas.  
 Lê em voz alta palavras, pseudo-palavras e textos.  
 Lê textos diversos.  
 Apropria-se de novos vocábulos.  
 Organiza a informação de um texto lido.  
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores e 

compreende-o.  
 Monitoriza a compreensão.  
 Elabora e aprofunda conhecimentos.  
 Desenvolve o conhecimento da ortografia.  
 Mobiliza o conhecimento da pontuação.  
 Transcreve e escreve textos.  
 Planifica a escrita de textos.  

 Conhece os numerais ordinais até «vigésimo». 
 Conta até mil  
 Reconhece a paridade  
 Descodifica o sistema de numeração decimal  
 Adiciona e subtrai números naturais  
 Multiplica números naturais  
 Efetua divisões exatas de números naturais  
 Divide a unidade  
 Resolve problemas envolvendo sequências e 

regularidades  
 Reconhece e representa formas geométricas  
 Mede distâncias e comprimentos, áreas, 

volumes e capacidades, massas e o tempo  
 Conta dinheiro  
 Opera com conjuntos  
 Recolhe e representa conjuntos de dados  
 Interpreta representações de conjuntos de 

dados  
 Resolve problemas. 
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar 



 Redige corretamente.  
 Ouve ler e ler textos literários. 
 Compreende o essencial dos textos escutados e 

lidos.  
 Lê para apreciar textos literários.  
 Lê em termos pessoais.  
 Diz e escreve, em termos pessoais e criativos.  
 Explicita regularidades no funcionamento da 

língua.  
 Compreende formas de organização do léxico.  
 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 

científico e tecnológico para se expressar. 
 Revela interesse e empenho demonstrando uma 

correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

o pensamento próprio. 
 Utiliza adequadamente as linguagens dos 

saberes científico e tecnológico para se 
expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de 
iniciativa. 

 
 

Estudo do Meio Expressões 
 Adquire conhecimentos. 
 Aplica os conhecimentos a novas situações com 

autonomia. 
 Relaciona os conhecimentos adquiridos.  
 Utiliza corretamente os termos e os conceitos 

científicos. 
 Desenvolve competências e adquire 

conhecimentos em ciências experimentais. 
 Interpreta textos, dados, gráficos, tabelas e 

experiências. 
 Pesquisa, seleciona e organiza informação.    
 Pesquisa por iniciativa própria. 
 Colabora sempre, interroga e dinamiza. 
 Relaciona harmoniosamente o corpo com o espaço, 

numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora 
da saúde e da qualidade de vida. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente a linguagem tecnológica 
para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa 

 Aplica técnicas com sentido estético. 
 Revela criatividade em todas as atividades. 
 Identifica sons e ritmos. 
 Produz sons e ritmos. 
 Memoriza e retém canções, lengalengas e rimas. 
 Respeita e aplica as regras de comunicação 

verbal e não verbal. 
 É criativo e participativo na criação/produção 

de personagens e histórias, nos jogos. 
 Conhece, participa e aplica regras em jogos e 

outras atividades desportivas. 
 Revela empenho. 
 Pratica jogos e exercícios diversos com 

correção, empenhamento e cumprindo as 
regras. 

 Domina técnicas de movimento e utilização de 
aparelhos/equipamentos. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar 
o pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos 
saberes científico e tecnológico para se 
expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de 
iniciativa. 

 
Oferta Complementar Apoio ao Estudo 
 Reflete sobre a sua vida, a sua participação na 

família e na sociedade, adequando as suas atitudes. 
 Participa em todas as atividades, demonstrando 

espírito crítico, capacidade de argumentação e 
preocupação com o mundo que o rodeia. 

 Seleciona, organiza e apresenta a informação. 
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 Integra as novas aprendizagens nos seus 
métodos de estudo. 

 Cumpre as regras, tarefas e prazos 
estabelecidos. 

 Participa nas atividades, dando contributos 
significativos. 

 Organiza os seus trabalhos com cuidado, 
demonstrando métodos de estudo. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar 
o pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos 
saberes científico e tecnológico para se 
expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de 
iniciativa. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: Português Língua Não Materna  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s 

Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 5 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 5 
Progressão na aprendizagem; 10 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 10 
Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 10 
Organização; 5 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação (3º e 4º anos); 
- Produções dos alunos. 

3-  Perfil de aprendizagem  
O aluno deverá capaz de: 

Níveis de 
Proficiência Perfis terminais 

 
 
A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 
muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 
outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 
exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

 
 
A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio 
circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode 
descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 
relacionados com necessidades imediatas 

 
 
B1  

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 
estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 
momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região 
onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos 
que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião 
ou um projeto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Ano Letivo 2017/ 2018 

 
1º  Ciclo 
 

 A - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Atividade de Enriquecimento Curricular - Atividades Lúdico-Expressivas – Letras, Ciências e Jogos 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Adequação do comportamento aos vários e diferentes contextos e interlocutores; 

 Integração e sociabilidade (interação de forma correta com pares e adultos); 

 Interesse e empenho pelas atividades: 

                       - Participa em jogos cumprindo as regras estabelecidas.  

     - Participação e empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 

atividade.  

      -Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 

 Compreensão de situações reais e imaginárias; 

 Capacidade de expressão/Comunicação/ Criatividade; 

 Manuseia de forma adequada os materiais; 

 Retira conclusões acerca das experiências realizadas;  

 Interesse pelas experiências; 

 Espírito crítico; 

 Curiosidade; 

 Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para pesquisa e/ou comunicação de 

informação;  

 Solidariedade e respeito pela diferença; 

 Espírito de tolerância e cooperação na concretização da atividades; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Autoestima; 

 Autoavaliação. 
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B - CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 
 
 

Conhecimento Atitudes e valores 

Ponderação – 50% Ponderação – 50% 
 

  Aquisição de competências essenciais a 
desenvolver ao longo do 1º ciclo; 

 Aquisição e aplicação dos conhecimentos; 
 Mobilização saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do 
quotidiano; 

  Uso adequado de linguagem das diferentes 
áreas do saber cultural, científico e tecnológico 
para se expressar; 

  Comunicação de forma adequada 
 

 Assiduidade 
 Participação 
 Empenho e cooperação 
 Execução das tarefas 
 Autonomia 
 Organização 
 Comportamento 

 

 
 
 
 

C – MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos:  

 Participação na aula e na escola (autonomia, atitudes e valores, comportamento, 
participação, entreajuda, cooperação); 

 Desempenho ao nível das diversas áreas de expressão; 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Reuniões de articulação (Professor Titular de Turma e Professor da AEC); 
- Modelo “ Registo de Articulação” (Planificação e Avaliação); 
- Modelo “Ficha de Registo de Avaliação Individual” anexo ao Registo de Avaliação Trimestral do 
Professor Titular de Turma; 
- Avaliação trimestral na ata de avaliação do Conselho de Docentes de cada Unidade Educativa. 

 
 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
3º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 3º ano  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
nh
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to

s 
e 
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Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 4 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 4 
Progressão na aprendizagem; 4 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 3 
Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 3 
Organização; 2 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 50 

(1) Ponderação atribuída ao indicador          (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação (3º e 4º anos); 
- Produções dos alunos. 

3-  Perfil de aprendizagem  
O aluno deverá capaz de: 

Português Matemática 
 Escuta para aprender e construir conhecimentos.  
 Produz um discurso oral com correção.  
 Produz discursos com diferentes finalidades, tendo 

em conta a situação e o interlocutor.  
 Desenvolve a consciência fonológica e opera com 

fonemas.  
 Lê em voz alta palavras e textos.  
 Lê textos diversos.  
 Apropria-se de novos vocábulos.  
 Organiza os conhecimentos do texto.  
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores e 

compreende-o.  
 Monitoriza a compreensão.  
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos.  
 Desenvolve o conhecimento da ortografia.  
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e 

da pontuação.  
 Planifica a escrita de textos.  
 Redigi corretamente.  
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais e 

outros.  
 Revê textos escritos.  
 Lê e ouve ler textos literários.  
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos 
 Lê para apreciar textos literários.  
 Lê em termos pessoais.  

 Conhece os números decimais. 
 Conta até um milhão. 
 Conhece a numeração romana. 
 Descodifica o sistema de numeração decimal. 
 Adiciona e subtrai números naturais. 
 Efetua divisões inteiras. 
 Multiplica números decimais. 
 Mede com fracções. 
 Adiciona e subtrai números racionais. 
 Representa números racionais por dízimas. 
 Situa-se e situa objetos no espaço. 
 Reconhece propriedades geométricas.  
 Mede comprimentos e áreas. 
 Mede massas, capacidades e tempo. 
 Conta dinheiro. 
 Representa e trata conjuntos de dados. 
 Resolve problemas. 
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 
 



 Diz e escreve, em termos pessoais e criativos.  
 Explicita aspetos fundamentais da fonologia do 

português.  
 Conhece propriedades das palavras. 
 Analisa e estrutura unidades sintáticas.  
 Compreende formas de organização do léxico.  
 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 

científico e tecnológico para se expressar. 
 Revela interesse e empenho demonstrando uma 

correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 
Estudo do Meio Expressões 
 Adquire conhecimentos. 
 Aplica os conhecimentos com autonomia a novas 

situações. 
 Relaciona os conhecimentos adquiridos.  
 Utiliza corretamente os termos e os conceitos 

científicos. 
 Desenvolve competências e adquire conhecimentos 

em ciências experimentais. 
 Interpreta textos, dados, gráficos, tabelas e 

experiências. 
 Pesquisa, seleciona e organiza informação.    
 Pesquisa por iniciativa própria. 
 Colabora sempre, interroga e dinamiza. 
 Relaciona harmoniosamente o corpo com o espaço, 

numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora da 
saúde e da qualidade de vida. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente a linguagem tecnológica para 
se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa.  

 Domina as técnicas, revelando iniciativa. 
 Expressa-se muito bem. 
 Identifica sons e ritmos. 
 Produz sons e ritmos. 
 Conhece canções, lengalengas e rimas. 
 Compreende jogos de comunicação verbal/não 

verbal. 
 Cria/produz personagens, histórias nos jogos de 

comunicação. 
 Conhece e aplica regras, e participa em jogos e 

outras catividades desportivas. 
 Revela empenho. 
 Pratica  em jogos/exercícios diversos, cumprindo as 

regras. 
 Domina técnicas de movimento e utilização de 

aparelhos/equipamentos. 
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

Oferta Complementar Apoio ao Estudo 
 Reflete sobre a sua vida, a sua participação na família 

e na sociedade, adequando as suas atitudes. 
 Participa em todas as atividades, demonstrando 

espírito crítico, capacidade de argumentação e 
preocupação com o mundo que o rodeia. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 Revela facilidade em integrar as novas 
aprendizagens nos seus métodos de estudo. 

 Demonstra facilidade no cumprimento das regras, 
tarefas e prazos estabelecidos. 

 Participa em todas as catividades, dando contributos 
significativos. 

 Organiza os seus trabalhos com cuidado, 
demonstrando métodos de estudo. 

 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

Inglês 
 Conhece-se a si e ao outro. 
 Conhece o dia a dia na escola. 
 Conhece algumas características do seu país e de 

outros países. 
 Conhece vocabulário simples do dia a dia. 
 Conhece vocabulário simples, de forma 

contextualizada,  
 Conhece, de forma implícita, algumas estruturas 

elementares do funcionamento da língua. 
 Compreende sons, entoações e ritmos da língua. 
 Compreende palavras e expressões simples. 
 Interage com o professor, utilizando expressões/ 

frases simples. 

 Exprime-se, com a ajuda e de forma adequada, em 
diferentes contextos. 

 Produz, com ajuda, sons, entoações e ritmos da 
língua. 

 Compreende palavras e frases simples. 
 Utiliza, com ajuda, palavras conhecidas. 
 Produz, com ajuda, frases simples. 
 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 

científico e tecnológico para se expressar. 
 Revela interesse e empenho demonstrando uma 

correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: Português Língua Não Materna  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
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Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 5 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 5 
Progressão na aprendizagem; 10 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 10 
Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 10 
Organização; 5 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação (3º e 4º anos); 
- Produções dos alunos. 

3-  Perfil de aprendizagem  
O aluno deverá capaz de: 

Níveis de 
Proficiência Perfis terminais 

 
 
A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 
muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 
outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 
exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

 
 
A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio 
circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode 
descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 
relacionados com necessidades imediatas 

 
 
B1  

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 
estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 
momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região 
onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos 
que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião 
ou um projeto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Ano Letivo 2017/ 2018 

 
1º  Ciclo 
 

 A - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Atividade de Enriquecimento Curricular - Atividades Lúdico-Expressivas – Letras, Ciências e Jogos 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Adequação do comportamento aos vários e diferentes contextos e interlocutores; 

 Integração e sociabilidade (interação de forma correta com pares e adultos); 

 Interesse e empenho pelas atividades: 

                       - Participa em jogos cumprindo as regras estabelecidas.  

     - Participação e empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 

atividade.  

      -Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 

 Compreensão de situações reais e imaginárias; 

 Capacidade de expressão/Comunicação/ Criatividade; 

 Manuseia de forma adequada os materiais; 

 Retira conclusões acerca das experiências realizadas;  

 Interesse pelas experiências; 

 Espírito crítico; 

 Curiosidade; 

 Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para pesquisa e/ou comunicação de 

informação;  

 Solidariedade e respeito pela diferença; 

 Espírito de tolerância e cooperação na concretização da atividades; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Autoestima; 

 Autoavaliação. 
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B - CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 
 
 

Conhecimento Atitudes e valores 

Ponderação – 50% Ponderação – 50% 
 

  Aquisição de competências essenciais a 
desenvolver ao longo do 1º ciclo; 

 Aquisição e aplicação dos conhecimentos; 
 Mobilização saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do 
quotidiano; 

  Uso adequado de linguagem das diferentes 
áreas do saber cultural, científico e tecnológico 
para se expressar; 

  Comunicação de forma adequada 
 

 Assiduidade 
 Participação 
 Empenho e cooperação 
 Execução das tarefas 
 Autonomia 
 Organização 
 Comportamento 

 

 
 
 
 

C – MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos:  

 Participação na aula e na escola (autonomia, atitudes e valores, comportamento, 
participação, entreajuda, cooperação); 

 Desempenho ao nível das diversas áreas de expressão; 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Reuniões de articulação (Professor Titular de Turma e Professor da AEC); 
- Modelo “ Registo de Articulação” (Planificação e Avaliação); 
- Modelo “Ficha de Registo de Avaliação Individual” anexo ao Registo de Avaliação Trimestral do 
Professor Titular de Turma; 
- Avaliação trimestral na ata de avaliação do Conselho de Docentes de cada Unidade Educativa. 

 
 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
4º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 4º ano  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

Co
nh
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e 
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Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 4 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 4 
Progressão na aprendizagem; 4 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 3 
Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 3 
Organização; 2 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 50 

(1) Ponderação atribuída ao indicador            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação (3º e 4º anos); 
- Produções dos alunos. 

 

3-  Perfil de aprendizagem  
O aluno deverá capaz de: 

Português Matemática 
 Escuta para aprender e construir conhecimentos.  
 Utiliza técnicas para registar e reter a informação.  
 Produz um discurso oral com correção.  
 Produz discursos com diferentes finalidades, tendo 

em conta a situação e o interlocutor.  
 Participa em atividades de expressão oral orientada, 

respeitando regras e papéis específicos.  
 Lê em voz alta palavras e textos.  
 Lê textos diversos.  
 Apropria-se de novos vocábulos.  
 Organiza os conhecimentos do texto.  
 Relaciona o texto com conhecimentos anteriores e 

compreende-o.  
 Monitoriza a compreensão.  
 Elabora e aprofunda ideias e conhecimentos. 
 Desenvolve o conhecimento da ortografia.  
 Mobiliza o conhecimento da representação gráfica e 

da pontuação.  
 Planifica a escrita de textos.  
 Redige corretamente.  
 Escreve textos narrativos, informativos, dialogais, 

descritivos e outros 
 Revê textos escritos.  
 Lê e ouve ler textos literários.  
 Compreende o essencial dos textos escutados e lidos.   

 Conta.  
 Efetua divisões inteiras. 
 Simplifica frações.  
 Multiplica e divide números racionais não negativos.  
 Representa números racionais por dízimas.  
 Situa-se e situa objetos no espaço.  
 Identifica e compara ângulos.  
 Reconhece propriedades geométricas.  
 Mede comprimentos e áreas.  
 Mede volumes e capacidades. 
 Utilizar frequências relativas e percentagens. 
 Resolve problemas.  
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 
científico e tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 
 



 Lê para apreciar textos literários.  
 Lê em termos pessoais. 
 Diz e escreve, em termos pessoais e criativos.  
 Conhece propriedades das palavras e explicita aspetos 

fundamentais da sua morfologia e do seu 
comportamento sintático.  

 Reconhece classes de palavras.  
 Analisa e estrutura unidades sintáticas. 
 Utiliza adequadamente as linguagens dos saberes 

científico e tecnológico para se expressar. 
 Revela interesse e empenho demonstrando uma 

correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 
Estudo do Meio Expressões 
 Adquire conhecimentos. 
 Aplica os conhecimentos com autonomia, a novas 

situações. 
 Relaciona os conhecimentos adquiridos.  
 Utiliza os termos e os conceitos científicos. 
 Desenvolve competências e adquire conhecimentos 

em ciências experimentais. 
 Interpreta textos, dados, gráficos, tabelas e 

experiências. 
 Pesquisa, seleciona e organiza informação.    
 Pesquisa por iniciativa própria. 
 Colabora, interroga e dinamiza. 
 Relaciona harmoniosamente o corpo com o espaço, 

numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora da 
saúde e da qualidade de vida. 

 Utiliza a Língua Portuguesa para comunicar de forma 
adequada e para estruturar o pensamento próprio. 

 Utiliza a linguagem tecnológica para se expressar. 
 Revela interesse e empenho demonstrando uma 

correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 Domina as técnicas, revelando iniciativa. 
 Expressa-se. 
 Identifica sons e ritmos. 
 Produz sons e ritmos. 
 Conhece canções, lengalengas e rimas. 
 Compreende jogos de comunicação verbal/não 

verbal. 
 Cria/produz personagens, histórias nos jogos de 

comunicação. 
 Conhece e aplica bem regras, e participa muito bem 

em jogos e outras atividades desportivas. 
 Revela empenho. 
 Pratica com correção jogos/exercícios diversos, 

cumprindo as regras. 
 Domina técnicas de movimento e utilização de 

aparelhos/equipamentos. 
 Utiliza c a Língua Portuguesa para comunicar de 

forma adequada e para estruturar o pensamento 
próprio. 

 Utiliza as linguagens dos saberes científico e 
tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

Oferta Complementar Apoio ao Estudo 
 Reflete sobre a sua vida, a sua participação na família 

e na sociedade, adequando as suas atitudes. 
 Participa em todas as catividades, demonstrando 

espírito crítico, capacidade de argumentação e 
preocupação com o mundo que o rodeia.  

 Participa nas atividades. 
 Utiliza corretamente a Língua Portuguesa para 

comunicar de forma adequada e para estruturar o 
pensamento próprio. 

 Utiliza as linguagens do saber científico e tecnológico 
para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
correta socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

 Revela facilidade em integrar as novas 
aprendizagens nos seus métodos de estudo. 

 Demonstra facilidade no cumprimento das regras, 
tarefas e prazos estabelecidos. 

 Participa, em todas as atividades, dando contributos 
muito significativos. 

 Organiza os seus trabalhos muito cuidado, 
demonstrando métodos de estudo. 

 Utiliza a Língua Portuguesa para comunicar de 
forma adequada e para estruturar o pensamento 
próprio. 

 Utiliza as linguagens dos saberes científico e 
tecnológico para se expressar. 

 Revela interesse e empenho demonstrando uma 
socialização, espírito crítico e de iniciativa. 

Inglês 
 Conhece-se a si e ao outro. 
 Conhece países de língua oficial inglesa. 
 Conhece vocabulário simples do dia a dia. 
 Conhece vocabulário com base nos temas 

apresentados. 
 Compreende palavras e expressões simples. 
 Compreende frases simples, articuladas de forma 

clara e pausada. 
 Compreende algumas estruturas elementares do 

funcionamento da língua. 
 Compreende frases e textos muito simples. 

 Utiliza palavras conhecidas. 
 Produz sons, entoações e ritmos da língua. 
 Exprime-se de forma adequada em contextos 

simples. 
 Expressa-se, com vocabulário limitado, em situações 

previamente preparadas. 
 Interage com o professor e/ou com os colegas em 

situações simples e previamente preparadas. 
 Produz um texto muito simples com vocabulário 

limitado. 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: Português Língua Não Materna  
1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  
Sentido de responsabilidade;  

15 Espírito crítico;  
Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 
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Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 5 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 5 
Progressão na aprendizagem; 10 
Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 10 
Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 10 
Organização; 5 
Resultados das avaliações formativas e sumativas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação (3º e 4º anos); 
- Produções dos alunos. 

3-  Perfil de aprendizagem  
O aluno deverá capaz de: 

Níveis de 
Proficiência Perfis terminais 

 
 
A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 
muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 
outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 
exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

 
 
A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio 
circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode 
descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 
relacionados com necessidades imediatas 

 
 
B1  

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 
estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 
momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região 
onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos 
que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião 
ou um projeto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
Ano Letivo 2017/ 2018 

 
1º  Ciclo 
 

 A - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Atividade de Enriquecimento Curricular - Atividades Lúdico-Expressivas – Letras, Ciências e Jogos 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Adequação do comportamento aos vários e diferentes contextos e interlocutores; 

 Integração e sociabilidade (interação de forma correta com pares e adultos); 

 Interesse e empenho pelas atividades: 

                       - Participa em jogos cumprindo as regras estabelecidas.  

     - Participação e empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 

atividade.  

      -Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 

 Compreensão de situações reais e imaginárias; 

 Capacidade de expressão/Comunicação/ Criatividade; 

 Manuseia de forma adequada os materiais; 

 Retira conclusões acerca das experiências realizadas;  

 Interesse pelas experiências; 

 Espírito crítico; 

 Curiosidade; 

 Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para pesquisa e/ou comunicação de 

informação;  

 Solidariedade e respeito pela diferença; 

 Espírito de tolerância e cooperação na concretização da atividades; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Autoestima; 

 Autoavaliação. 
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B - CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 
 
 

Conhecimento Atitudes e valores 

Ponderação – 50% Ponderação – 50% 
 

  Aquisição de competências essenciais a 
desenvolver ao longo do 1º ciclo; 

 Aquisição e aplicação dos conhecimentos; 
 Mobilização saberes culturais, científicos e 

tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do 
quotidiano; 

  Uso adequado de linguagem das diferentes 
áreas do saber cultural, científico e tecnológico 
para se expressar; 

  Comunicação de forma adequada 
 

 Assiduidade 
 Participação 
 Empenho e cooperação 
 Execução das tarefas 
 Autonomia 
 Organização 
 Comportamento 

 

 
 
 
 

C – MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

 
- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos:  

 Participação na aula e na escola (autonomia, atitudes e valores, comportamento, 
participação, entreajuda, cooperação); 

 Desempenho ao nível das diversas áreas de expressão; 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Reuniões de articulação (Professor Titular de Turma e Professor da AEC); 
- Modelo “ Registo de Articulação” (Planificação e Avaliação); 
- Modelo “Ficha de Registo de Avaliação Individual” anexo ao Registo de Avaliação Trimestral do 
Professor Titular de Turma; 
- Avaliação trimestral na ata de avaliação do Conselho de Docentes de cada Unidade Educativa. 

 
 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
5º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale 

do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 5º  Disciplina: 
Ciências 

Naturais 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Cumprimento das regras de sala de aula. 4 

20 

Realização das tarefas atribuídas. 2 
Assiduidade e pontualidade. 2 
Apresentação do material necessário. 2 
Organização do caderno diário. 2 
Participação e autonomia. 3 
Relacionamento interpessoal/participação em grupo. 2 
Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos específicos da 

disciplina / domínio de técnicas e procedimentos. 2 

Respeito pelas regras de segurança e higiene pessoal e coletiva. 1 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

 e
 

 c
ap

ac
id

ad
es

 Demonstração escrita de conhecimentos e capacidades. 65 

80 
Participação na construção do saber individual e coletivo, dentro da sala de 

aula. 10 

Enriquecimento do saber individual, através da realização de trabalhos 

extra-aula. 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Fichas de avaliação sumativa.  

- Pesquisas.  

- Trabalho individual do aluno na aula. 

- Trabalhos extra-aula. 

- Registo de atitudes e comportamento. 

- Grelha de registo da avaliação sumativa final de período.  

- Registos de autoavaliação. 

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de:  
- Compreender a Terra como um planeta especial. 
- Compreender que o solo é um material terrestre de suporte de vida. 
- Compreender a importância das rochas e minerais. 
- Compreender a importância da água para os seres vivos. 
- Compreender a importância da qualidade da água para as atividades humanas. 
- Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos. 
- Interpretar as características dos organismos em função dos ambientes onde vivem. 
- Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais. 
- Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais. 
- Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e comportamentos dos 
animais. 
- Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal. 
- Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas e comportamentos das 
plantas. 
- Compreender a importância da diversidade das plantas. 
- Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível”. 
- Compreender que a célula é a unidade básica da vida. 
- Compreender a importância da classificação dos seres vivos. 
 
- Manifestar responsabilidade e uma postura cívica. 
- Participar ativamente de forma organizada e empenhada nas atividades. 
- Usar corretamente a língua portuguesa para se expressar em diferentes situações de comunicação*. 
- Utilizar as TIC para pesquisar e organizar a informação. 
- Ser autónomo nas suas aprendizagens. 
 
Observações: 
 
(*) Devido ao seu caráter transdisciplinar, a língua portuguesa articula com todas as outras que 

compõem o currículo. Constitui-se como a base de qualquer tipo de trabalho, uma vez que 

trabalha com textos de natureza diversificada. Poderá apoiar os alunos no desenvolvimento 

das competências de comunicação, através da compreensão, interação e produção, ativando 

as quatro competências fundamentais: compreensão do oral, expressão oral, leitura e escrita – 

na recolha de textos e de informação para usar nas outras disciplinas, na leitura e na análise 

de documentos autênticos e na pesquisa de informação em fontes diversas (enciclopédias, 

dicionários, manuais das outras disciplinas, etc.).  

 

Nota: Nas metas acima referidas serão relembrados os conteúdos abordados no 1º ciclo como 

forma de articulação curricular interdisciplinar. 
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Ano de Escolaridade: 5º  Disciplina: Educação Física  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
it

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Assiduidade e pontualidade 2 

20 

Apresenta o material necessário para a aula                                                                                                               2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras  3 

Empenho/Participação 3 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros; Fairplay 3 

Cuidado/preservação do material 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 4 

80 

Conhece equipamento / história da modalidade 3 

Conhece o funcionamento e a influência do exercício no corpo humano 3 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 4 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

20 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia as competências definidas 
pela secção de EF: 
- Matérias nucleares – Jogos Pré-desportivos; Futebol, Voleibol, 
Basquetebol, Andebol, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Desportiva (solo 
e aparelhos), Atletismo, Raquetes, Dança 

 

 

40 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 3 

Compreende o que ouve e o que lê 3 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Ficha de registo de comportamento e atitudes 
 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiro 
quer no de adversário; 

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções 
do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, particularmente 
da resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; da Velocidade de 40 Reação Simples e 
Complexa, de Execução, de Frequência de Movimentos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força 
Resistente (esforços localizados) e das Destrezas Geral e Direcionada. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, utilizando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  

 Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e psicológicas, que lhe 
permitem compreender os diversos fatores da Aptidão Física.  

 Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 
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Ano de Escolaridade: 5º e 6º  Disciplina: EUCAÇÃO MUSICAL 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
it

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

• Assiduidade e pontualidade 1 

20 

Cumprimento de regras 3 

Empenho/Participação 4 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 3 

Autonomia na realização das tarefas 4 

Presença do material necessário                                                                                                                 2 

• Educação para a cidadania  3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s Capacidade de aquisição compreensão, relação, aplicação de conhecimentos 

musicais. 
20 

80 

Expressividade, criatividade e imaginação 10 

Execução de instrumental Orff 15 
Execução de trechos musicais na flauta de bisel/articulação e dedilhação 15 
Reprodução de frases rítmico – melódicas/ execução com ritmos variados 10 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 5 
Tecnologias de informação e comunicação 5 

• De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
• Respeito pelos outros e limpeza dos espaços e materiais escolares. 

 
 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Ficha comportamentos e atitudes 

- Caderno diário 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação do processo 

- Avaliação do produto final  

- Auto e heteroavaliação 
 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

  Manifestar interesse e curiosidade por situações e problemas do quotidiano, questionando a 

realidade e intervindo no sentido de a compreender;  

 Investigar o modo como as sociedades se relacionam com a música e a função que esta desempenha 
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nas comunidades; 

  Deverá acompanhar o desenvolvimento dos processos de criação musical, partilhando com os seus 

pares; 

 Produzir material escrito, audiovisual, multimédia; descrever auditivamente modos de organização 

sonora de diferentes géneros e culturas musicais; 

 Partilhar como intérprete em concertos com diferentes pressupostos comunicacionais para 

públicos diferentes; 

 Registar as criações realizadas para autoavaliação/aperfeiçoamento e manipulação técnico- 

artística, utilizando tecnologias apropriadas; 

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, preparando e 

apresentando pequenas peças musicais, cantando/tocando um instrumento sozinho e/ou em 

grupo, peças de diferentes géneros estilos e tipologias musicais; 

Identificar, selecionar e aplicar métodos de trabalho, nomeadamente  conceitos, códigos e 

técnicas instrumentais e vocais para músicas de diferentes estilos. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
2.º 

Ciclo 
 Disciplina: 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 5 

40 
Cumprimento do código de conduta* 5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 20 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

60 

Desenvolvimento de uma postura crítica 5 
Metodologias de trabalho 10 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 15 
Rigor e coerência científica 15 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 

 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Domínio: RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
 Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiência religiosa. 
 Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história. 

Domínio: CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
 Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo 
 Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 Identificar os valores evangélicos. 
 Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da sociedade. 
 Descobrir a simbólica crista. 
 Reconhecer exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
 Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 

Domínio: ÉTICA E MORAL 
 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano. 
 Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o mundo. 
 Identificar o fundamento religioso da moral crista. 
 Reconhecer, a luz da mensagem crista, a dignidade da pessoa humana. 

 
 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 
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Ano de Escolaridade: 5º e 6º Disciplina: Educação Tecnológica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

20 

Presença do material necessário.                                                                                                    3 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 3 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras de sala de aula   3 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  3 

Limpeza dos espaços e materiais escolares. 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Compreender o tema em estudo. 4 

80 

Dominar vocabulário específico – ferramentas, utensílios e técnicas. 5 

Utilização das Tecnologias de informação e comunicação. 4 

Compreensão e expressão em língua portuguesa. 5 

Manusear corretamente materiais e ferramentas. 5 

Realizar propostas técnicas através de esboços e esquemas gráficos. 9 

Participação e empenho na realização das atividades propostas. 10 

Domínio e aplicação de técnicas básicas de fabricação e construção. 13 

Desenvolvimento do processo das atividades propostas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 
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2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Avaliação diagnóstica 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação sumativa 

- Autoavaliação 
Instrumentos:  
Registos diários; Caderno diário (sebenta); Grelhas de observação; Exercícios práticos; Grelhas Específicas; 

Fichas de autoavaliação 

 
3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Reconhecer o papel da tecnologia;        

 Reconhecer a influência dos objetos técnicos, como resposta às necessidades humanas; 

 Dominar a aquisição de conhecimento técnico;      

 Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição;   

 Discriminar a conveniência de medições rigorosas na execução de trabalhos; 

 Dominar a representação como instrumento de exposição rigorosa;   

 Aplicar princípios da comunicação tecnológica, identificando vocabulário específico para 

comunicar ideias e opiniões;         

 Distinguir as principais fontes de energia;  

 Compreender processos de produção e de transformação de energia; 

 Conhecer a origem e propriedades dos materiais, (papel, argila, têxteis e madeira;  

 Reconhecer processos de transformação das principais matérias-primas, identificando as 

respetivas ferramentas/utensílios;        

 Distinguir alterações no meio ambiente determinadas pela ação humana;   

 Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos na concretização de diversos projetos; 

 Conhecer diversos tipos de movimentos;       

 Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de transformação do movimento; 

 Dominar a representação esquemática como registo de informação;   

 Compreender processos técnicos de fabrico e de construção;      

 Conhecer tipos de estrutura;      

 Explorar estruturas no âmbito da forma e função;      

 Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objetivo; 

 



 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

2017/2018 

Ano de Escolaridade: 5º e 6º Disciplina: Educação Visual 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

20 

Presença do material necessário                                                                                                                 3 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 3 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras de sala de aula   3 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  3 

Limpeza dos espaços e materiais escolares. 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Compreender o tema em estudo 5 

80 

Dominar vocabulário específico 6 

Identificar problemas concretos 5 

Aplicar conhecimentos adquiridos 5 

Expressividade, criatividade e imaginação 10 

Domínio e aplicação de técnicas e procedimentos 10 

Improvisar soluções de ajuste 5 

Desempenho nas propostas de atividade 25 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 5 

Tecnologias de informação e comunicação 4 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Avaliação diagnóstica 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação sumativa 

- Autoavaliação 
Instrumentos:  
Registos diários; Grelhas de observação; Exercícios práticos; Fichas formativas; Fichas de autoavaliação 

Parâmetros: 
Participação e empenho 

Atitudes/ comportamento 

 Respeito pela opinião dos outros 

Discussão/ Comparação de ideias  

Organização e limpeza  

Qualidade e rigor 

 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Conhecer e identificar materiais. 

Saber utilizar materiais básicos de desenho técnico. 

Identificar e aplicar conceitos geométricos (Divisão da circunferência, tipos de linha, ponto). 

Saber construir a letras a partir do estudo  

Observar e registar graficamente (desenho de representação)  

Reconhecer a textura enquanto aspeto visual das superfícies 

Explicar a estrutura como suporte da forma.  

Conhecer diferentes tipologias de comunicação 

Identificar cores primárias, secundárias e compreender características e qualidades da cor 

Reconhecer a simbologia e o significado da cor.       

Identificar e representar elementos geométricas no espaço.    

Dominar a representação bidimensional.      

Compreender o conceito de património.       

Reconhecer o papel e a influência do património na sociedade.    

Reconhecer o papel da comunicação visual.  

Aplicar os princípios básicos comunicação visual na criação de mensagens visuais 

Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objetivo. 

 



 

Ano de Escolaridade: 5º  Disciplina: História e Geografia de Portugal 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Organização do caderno diário 5 

20 
Cumprimento de regras* 5 
Empenho/responsabilidade 5 
Realização do trabalho do casa 5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 70 

80 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…) 2 
Produção de objetos (maquetas, …)** 2 
Portefólios** 2 
Apresentações orais 2 

* De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo da avaliação) 
 Trabalhos de pesquisa: biografias, temáticos, artigos para o jornal, apresentações… (grelha de registo 

da avaliação) 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios… (grelha de registo da avaliação) 
 Construção do Atlas de aula (grelha de registo da avaliação) 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações) 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização) 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação) 
  Registos de autoavaliação 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período. 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 
 Situar-se no país e no mundo em que vive, aplicando noções operativas de espaço e de tempo; 
 Utilizar conhecimentos básicos sobre a realidade portuguesa, do presente e do passado, aplicando 

noções de evolução e da multicausalidade; 
 Aplicar, na abordagem da realidade física e social, técnicas elementares de pesquisa e a organização 

sistemática de dados, utilizando técnicas diversas de comunicação; 
 Explicar e valorizar elementos do património histórico português; 
 Manifestar respeito por outros povos e culturas; 
 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica; 
 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas; 
 Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 

 
 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Realização das tarefas propostas 5 

20 
Organização do caderno diário 5 

Cumprimento de Regras 5 

Empenho/responsabilidade 5 

Co
nh

ec
im

en
 

to
s  

e 

ca
pa

ci
da

de
s Fichas de avaliação 65 

80 Oralidade 5 

Leitura 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
Fichas de avaliação. 
Fichas de trabalho. 
Grelhas de observação.  
Caderno diário.  
Trabalhos de pesquisa. 
Trabalhos individuais. 
Registos de ocorrências. 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Compreender sons, entoações e ritmos da língua. 

Compreender palavras, conceitos simples e frases isoladas. 

Compreender palavras, frases e textos muito simples.  

Utilizar dicionários elementares com imagens. 

Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a diferentes contextos.  

Interagir com os colegas em situações muito simples e previamente preparadas. 

Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua.  

Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente preparadas. 

Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

Produzir, com ajuda, frases muito simples. 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 5º  Disciplina: Inglês 



Produzir um texto muito simples, de 20 a 30 palavras, com vocabulário limitado. 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa. 

Localizar, no mapa, alguns países de expressão inglesa. 

Conhecer o seu meio e o dos outros para compreender universos diferenciados. 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas elementares do 

funcionamento da língua. 

Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades. 

Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho adequados. 

Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica. 

Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informação. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 



 

Agrupamento de Escolas 

Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 5º  Disciplina: Matemática 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Cumprimento das regras de sala de aula. 5 

20 

Realização das tarefas atribuídas. 3 
Assiduidade e pontualidade. 2 
Apresentação do material necessário. 2 
Organização do caderno diário. 2 
Participação e autonomia. 3 
Relacionamento interpessoal/participação em grupo. 3 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

 e
 

 c
ap

ac
id

ad
es

 Demonstração escrita de conhecimentos e capacidades. 65 

80 
Participação na construção do saber individual e coletivo, dentro da sala de 

aula. 10 

Enriquecimento do saber individual, através da realização de trabalhos 

extra-aula. 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Fichas de avaliação sumativa. 

- Pesquisas.  

- Trabalho individual do aluno na aula. 

- Trabalhos extra-aula. 

- Registo de atitudes e comportamentos. 

- Grelha de registo da avaliação sumativa final de período.  

- Registos de autoavaliação. 

 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deve ser capaz de: 

- Conhecer e aplicar as propriedades das operações. 

- Conhecer e aplicar as propriedades dos divisores. 

- Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade. 



- Medir amplitudes de ângulos. 

- Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos. 

- Efetuar operações com números racionais não negativos. 

- Medir áreas de figuras planas. 

- Construir gráficos cartesianos. 

- Organizar e representar dados. 

- Tratar conjuntos de dados. 

- Resolver problemas nos vários contextos. 

- Manifestar responsabilidade e uma postura cívica. 

- Participar ativamente de forma organizada e empenhada nas atividades. 

- Usar corretamente a língua portuguesa para se expressar em diferentes situações de comunicação*. 

- Utilizar as TIC para pesquisar e organizar a informação. 

- Ser autónomo nas suas aprendizagens. 

 
Observações: 
 

(*) Devido ao seu caráter transdisciplinar, a língua portuguesa articula com todas as outras que 

compõem o currículo. Constitui-se como a base de qualquer tipo de trabalho, uma vez que 

trabalha com textos de natureza diversificada. Poderá apoiar os alunos no desenvolvimento 

das competências de comunicação, através da compreensão, interação e produção, ativando 

as quatro competências fundamentais: compreensão do oral, expressão oral, leitura e escrita – 

na recolha de textos e de informação para usar nas outras disciplinas, na leitura e na análise 

de documentos autênticos e na pesquisa de informação em fontes diversas (enciclopédias, 

dicionários, manuais das outras disciplinas, etc.).  

 

Nota: Nas metas acima referidas serão relembrados os conteúdos abordados no 1º ciclo como 

forma de articulação curricular interdisciplinar. 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Realização das tarefas propostas. 5 

20 
Organização do caderno diário 5 

Cumprimento de Regras 5 

Empenho/responsabilidade 5 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 60 

80 
Oralidade 5 

Leitura 5 

Fichas de trabalho/Oficinas de Escrita 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
− Fichas de avaliação. 
− Oficinas de escrita. 
− Fichas de trabalho. 
− Grelhas de observação 
− Registos de ocorrências. 
− Trabalhos de pesquisa. 
− Trabalhos individuais. 
− Caderno diário. 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Interpretar textos orais breves. 
Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência.  
Apresentar argumentos 
Ler textos diversos. 
Compreender o sentido dos textos 
Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
Organizar a informação contida no texto. 
Avaliar criticamente textos.  
Redigir corretamente. 
Escrever diferentes tipos de textos. 
Ler e interpretar textos literários. 
Ler e escrever para fruição estética 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
Reconhecer e conhecer classes de palavras. 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 5º  Disciplina: Português 



Analisar e estruturar unidades sintáticas 
Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades 
Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho adequados. 
Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica. 
Utilizar asTIC para pesquisar e organizar informação. 
* Todos os parâmetros se encontram balizados pelas metas curriculares definidas para a disciplina. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  
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Ano de Escolaridade: 
5º, 6º,  

7º, 8º e 9º  
 Disciplina: 

Oferta Complementar – 

Educação para a cidadania 

 
 

Parâmetros de avaliação: 
 

a) Comportamentos e atitudes; 
b) Participação nas atividades; 
c) Compreensão dos conceitos específicos; 
 

 
 
Menção/Avaliação: 
 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se 
numa menção qualitativa de “Não Satisfaz”, “Satisfaz” e “Satisfaz Bem” (a qual pode ser 
acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução do aluno) e uma menção quantitativa (1 a 5). 

 
 
Efeitos da Avaliação: 
 

A menção / avaliação obtida na OC-EC não releva para efeitos de transição e 
aprovação dos alunos nos termos dos critérios de transição e aprovação em vigor. 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
6º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale 

do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 6º  Disciplina: 
Ciências 

Naturais 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Cumprimento das regras de sala de aula. 4 

20 

Realização das tarefas atribuídas. 2 
Assiduidade e pontualidade. 2 
Apresentação do material necessário. 2 
Organização do caderno diário. 2 
Participação e autonomia. 3 
Relacionamento interpessoal/participação em grupo. 2 
Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos específicos da 

disciplina / domínio de técnicas e procedimentos. 2 

Respeito pelas regras de segurança e higiene pessoal e coletiva. 1 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

 e
 

 c
ap

ac
id

ad
es

 Demonstração escrita de conhecimentos e capacidades. 65 

80 
Participação na construção do saber individual e coletivo, dentro da sala de 

aula 10 

Enriquecimento do saber individual, através da realização de trabalhos 

extra-aula. 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Fichas de avaliação sumativa.  

- Pesquisas.  

- Trabalho individual do aluno na aula. 

- Trabalho extra-aula. 

- Registo de atitudes e comportamento. 

- Grelha de registo da avaliação sumativa final de período.  

- Registos de autoavaliação. 

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de:  

- Compreender a importância de uma alimentação equilibrada e segura.  

- Conhecer o processo digestivo do ser humano. 

- Relacionar os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o sistema digestivo dos 

omnívoros. 

- Compreender a relação existente entre a respiração externa e a respiração celular. 

- Compreender a importância dos órgãos respiratórios dos animais nas trocas gasosas. 

- Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório humano. 

- Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular humano. 

- Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema urinário humano. 

- Conhecer o papel da pele na função excretora humana. 

- Compreender a importância da fotossíntese na obtenção de alimento pelas plantas. 

- Compreender a importância das plantas como fonte de nutrientes, de matéria-prima e de renovação 

do ar atmosférico. 

- Compreender a puberdade como uma fase do crescimento humano. 

- Conhecer os sistemas reprodutores humanos. 

- Compreender o processo da reprodução humana. 

- Compreender o mecanismo de reprodução das plantas com semente. 

- Compreender o papel dos microrganismos para o ser humano. 

- Compreender as agressões causadas por alguns agentes patogénicos. 

- Compreender a influência da higiene e da poluição na saúde humana. 

 

- Manifestar responsabilidade e uma postura cívica. 

- Participar ativamente de forma organizada e empenhada nas atividades. 

- Usar corretamente a língua portuguesa para se expressar em diferentes situações de comunicação*. 

- Utilizar as TIC para pesquisar e organizar a informação. 

- Ser autónomo nas suas aprendizagens. 
 
Observações: 
 

(*) Devido ao seu caráter transdisciplinar, a língua portuguesa articula com todas as outras que 

compõem o currículo. Constitui-se como a base de qualquer tipo de trabalho, uma vez que 

trabalha com textos de natureza diversificada. Poderá apoiar os alunos no desenvolvimento 

das competências de comunicação, através da compreensão, interação e produção, ativando 

as quatro competências fundamentais: compreensão do oral, expressão oral, leitura e escrita – 

na recolha de textos e de informação para usar nas outras disciplinas, na leitura e na análise 

de documentos autênticos e na pesquisa de informação em fontes diversas (enciclopédias, 

dicionários, manuais das outras disciplinas, etc.).  

 



Nota: Nas metas acima referidas serão relembrados os conteúdos abordados em anos 

anteriores, como forma de articulação curricular interdisciplinar. 
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Ano de Escolaridade: 6º  Disciplina: Educação Física  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
it

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Assiduidade e pontualidade 2 

20 

Apresenta o material necessário para a aula                                                                                                               2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras  3 

Empenho/Participação 3 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros; Fairplay 3 

Cuidado/preservação do material 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 4 

80 

Conhece equipamento / história da modalidade 3 

Conhece o funcionamento e a influência do exercício no corpo humano 3 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 4 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

20 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia as competências definidas 
pela secção de EF: 
- Matérias nucleares – Jogos Pré-desportivos; Futebol, Voleibol, 
Basquetebol, Andebol, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Desportiva (solo 
e aparelhos), Atletismo, Raquetes, Dança 

 

 

40 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 3 

Compreende o que ouve e o que lê 3 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Ficha de registo de comportamento e atitudes 
 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiro 
quer no de adversário; 

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções 
do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais básicas, particularmente 
da resistência Geral de Longa Duração; da Força Rápida; da Velocidade de 40 Reação Simples e 
Complexa, de Execução, de Frequência de Movimentos e de Deslocamento; da Flexibilidade; da Força 
Resistente (esforços localizados) e das Destrezas Geral e Direcionada. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, utilizando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  

 Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e psicológicas, que lhe 
permitem compreender os diversos fatores da Aptidão Física.  

 Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros, e de preservação dos recursos materiais. 

 



 

Ano de Escolaridade: 6º  Disciplina: História e Geografia de Portugal 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Organização do caderno diário 5 

20 
Cumprimento de regras* 5 
Empenho/responsabilidade 5 
Realização do trabalho de casa 5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 70 

80 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…) 2 
Produção de objetos (maquetas, …)** 2 
Portefólios** 2 
Apresentações orais 2 

*De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo da avaliação) 
 Trabalhos de pesquisa: biografias, temáticos, artigos para o jornal, apresentações… (grelha de registo 

da avaliação) 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios… (grelha de registo da avaliação) 
 Construção do Atlas de aula (grelha de registo da avaliação) 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações) 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização) 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação) 
  Registos de autoavaliação 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período. 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 
 Situar-se no país e no mundo em que vive, aplicando noções operativas de espaço e de tempo; 
 Utilizar conhecimentos básicos sobre a realidade portuguesa, do presente e do passado, aplicando 

noções de evolução e da multicausalidade; 
 Aplicar, na abordagem da realidade física e social, técnicas elementares de pesquisa e a organização 

sistemática de dados, utilizando técnicas diversas de comunicação; 
 Explicar e valorizar elementos do património histórico português; 
 Manifestar respeito por outros povos e culturas; 
 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica; 
 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas; 
 Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 

 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 
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Ano de Escolaridade: 5º e 6º  Disciplina: EUCAÇÃO MUSICAL 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
it

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

• Assiduidade e pontualidade 1 

20 

Cumprimento de regras 3 

Empenho/Participação 4 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 3 

Autonomia na realização das tarefas 4 

Presença do material necessário                                                                                                                 2 

• Educação para a cidadania  3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s Capacidade de aquisição compreensão, relação, aplicação de conhecimentos 

musicais. 
20 

80 

Expressividade, criatividade e imaginação 10 

Execução de instrumental Orff 15 
Execução de trechos musicais na flauta de bisel/articulação e dedilhação 15 
Reprodução de frases rítmico – melódicas/ execução com ritmos variados 10 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 5 
Tecnologias de informação e comunicação 5 

• De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
• Respeito pelos outros e limpeza dos espaços e materiais escolares. 

 
 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Ficha comportamentos e atitudes 

- Caderno diário 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação do processo 

- Avaliação do produto final  

- Auto e heteroavaliação 
 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

  Manifestar interesse e curiosidade por situações e problemas do quotidiano, questionando a 

realidade e intervindo no sentido de a compreender;  

 Investigar o modo como as sociedades se relacionam com a música e a função que esta desempenha 
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nas comunidades; 

  Deverá acompanhar o desenvolvimento dos processos de criação musical, partilhando com os seus 

pares; 

 Produzir material escrito, audiovisual, multimédia; descrever auditivamente modos de organização 

sonora de diferentes géneros e culturas musicais; 

 Partilhar como intérprete em concertos com diferentes pressupostos comunicacionais para 

públicos diferentes; 

 Registar as criações realizadas para autoavaliação/aperfeiçoamento e manipulação técnico- 

artística, utilizando tecnologias apropriadas; 

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, preparando e 

apresentando pequenas peças musicais, cantando/tocando um instrumento sozinho e/ou em 

grupo, peças de diferentes géneros estilos e tipologias musicais; 

Identificar, selecionar e aplicar métodos de trabalho, nomeadamente  conceitos, códigos e 

técnicas instrumentais e vocais para músicas de diferentes estilos. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
2.º 

Ciclo 
 Disciplina: 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 5 

40 
Cumprimento do código de conduta* 5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 20 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

60 

Desenvolvimento de uma postura crítica 5 
Metodologias de trabalho 10 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 15 
Rigor e coerência científica 15 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 

 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Domínio: RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
 Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiência religiosa. 
 Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história. 

Domínio: CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 
 Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo 
 Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 Identificar os valores evangélicos. 
 Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da sociedade. 
 Descobrir a simbólica crista. 
 Reconhecer exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
 Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 

Domínio: ÉTICA E MORAL 
 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano. 
 Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o mundo. 
 Identificar o fundamento religioso da moral crista. 
 Reconhecer, a luz da mensagem crista, a dignidade da pessoa humana. 
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 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
2017/2018 

 

 
Ano de Escolaridade: 5º e 6º Disciplina: Educação Tecnológica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

20 

Presença do material necessário.                                                                                                    3 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 3 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras de sala de aula   3 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  3 

Limpeza dos espaços e materiais escolares. 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Compreender o tema em estudo. 4 

80 

Dominar vocabulário específico – ferramentas, utensílios e técnicas. 5 

Utilização das Tecnologias de informação e comunicação. 4 

Compreensão e expressão em língua portuguesa. 5 

Manusear corretamente materiais e ferramentas. 5 

Realizar propostas técnicas através de esboços e esquemas gráficos. 9 

Participação e empenho na realização das atividades propostas. 10 

Domínio e aplicação de técnicas básicas de fabricação e construção. 13 

Desenvolvimento do processo das atividades propostas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
2017/2018 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Avaliação diagnóstica 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação sumativa 

- Autoavaliação 
Instrumentos:  
Registos diários; Caderno diário (sebenta); Grelhas de observação; Exercícios práticos; Grelhas Específicas; 

Fichas de autoavaliação 

 
3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Reconhecer o papel da tecnologia;        

 Reconhecer a influência dos objetos técnicos, como resposta às necessidades humanas; 

 Dominar a aquisição de conhecimento técnico;      

 Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição;   

 Discriminar a conveniência de medições rigorosas na execução de trabalhos; 

 Dominar a representação como instrumento de exposição rigorosa;   

 Aplicar princípios da comunicação tecnológica, identificando vocabulário específico para 

comunicar ideias e opiniões;         

 Distinguir as principais fontes de energia;  

 Compreender processos de produção e de transformação de energia; 

 Conhecer a origem e propriedades dos materiais, (papel, argila, têxteis e madeira;  

 Reconhecer processos de transformação das principais matérias-primas, identificando as 

respetivas ferramentas/utensílios;        

 Distinguir alterações no meio ambiente determinadas pela ação humana;   

 Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos na concretização de diversos projetos; 

 Conhecer diversos tipos de movimentos;       

 Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de transformação do movimento; 

 Dominar a representação esquemática como registo de informação;   

 Compreender processos técnicos de fabrico e de construção;      

 Conhecer tipos de estrutura;      

 Explorar estruturas no âmbito da forma e função;      

 Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objetivo; 

 



 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

2017/2018 

Ano de Escolaridade: 5º e 6º Disciplina: Educação Visual 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

20 

Presença do material necessário                                                                                                                 3 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 3 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras de sala de aula   3 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  3 

Limpeza dos espaços e materiais escolares. 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Compreender o tema em estudo 5 

80 

Dominar vocabulário específico 6 

Identificar problemas concretos 5 

Aplicar conhecimentos adquiridos 5 

Expressividade, criatividade e imaginação 10 

Domínio e aplicação de técnicas e procedimentos 10 

Improvisar soluções de ajuste 5 

Desempenho nas propostas de atividade 25 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 5 

Tecnologias de informação e comunicação 4 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Avaliação diagnóstica 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação sumativa 

- Autoavaliação 
Instrumentos:  
Registos diários; Grelhas de observação; Exercícios práticos; Fichas formativas; Fichas de autoavaliação 

Parâmetros: 
Participação e empenho 

Atitudes/ comportamento 

 Respeito pela opinião dos outros 

Discussão/ Comparação de ideias  

Organização e limpeza  

Qualidade e rigor 

 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Conhecer e identificar materiais. 

Saber utilizar materiais básicos de desenho técnico. 

Identificar e aplicar conceitos geométricos (Divisão da circunferência, tipos de linha, ponto). 

Saber construir a letras a partir do estudo  

Observar e registar graficamente (desenho de representação)  

Reconhecer a textura enquanto aspeto visual das superfícies 

Explicar a estrutura como suporte da forma.  

Conhecer diferentes tipologias de comunicação 

Identificar cores primárias, secundárias e compreender características e qualidades da cor 

Reconhecer a simbologia e o significado da cor.       

Identificar e representar elementos geométricas no espaço.    

Dominar a representação bidimensional.      

Compreender o conceito de património.       

Reconhecer o papel e a influência do património na sociedade.    

Reconhecer o papel da comunicação visual.  

Aplicar os princípios básicos comunicação visual na criação de mensagens visuais 

Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objetivo. 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Realização das tarefas propostas 5 

20 
Organização do caderno diário 5 

Cumprimento de Regras 5 

Empenho/responsabilidade 5 

Co
nh

ec
im

en
 

to
s  

e 

ca
pa

ci
da

de
s Fichas de avaliação 65 

80 Oralidade 5 

Leitura 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
Fichas de avaliação. 
Fichas de trabalho. 
Grelhas de observação.  
Caderno diário.  
Trabalhos de pesquisa. 
Trabalhos individuais. 
Registos de ocorrências. 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada. 

Compreender textos simples com vocabulário limitado. 

Utilizar dicionários bilingues simples. 

Interagir com os colegas em situações simples e previamente preparadas. 

Expressar-se com vocabulário limitado em situações previamente preparadas. 

Completar, de forma guiada, pequenos diálogos. 

Produzir textos breves e muito simples de 20 a 30 palavras. 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa. 

Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados. 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas simples do 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 6º  Disciplina: Inglês 



funcionamento da língua. 

Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades. 

Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho adequados. 

Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica. 

Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informação. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 



 

Agrupamento de Escolas 

Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 6º  Disciplina: Matemática 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Cumprimento das regras de sala de aula. 5 

20 

Realização das tarefas atribuídas. 3 
Assiduidade e pontualidade. 2 
Apresentação do material necessário. 2 
Organização do caderno diário. 2 
Participação e autonomia. 3 
Relacionamento interpessoal/participação em grupo. 3 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

 e
 

 c
ap

ac
id

ad
es

 Demonstração escrita de conhecimentos e capacidades. 65 

80 
Participação na construção do saber individual e coletivo, dentro da sala de 

aula. 10 

Enriquecimento do saber individual, através da realização de trabalhos 

extra-aula. 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
- Fichas de avaliação sumativa. 

- Pesquisas.  

- Trabalho individual do aluno na aula. 

- Trabalhos extra-aula. 

- Registo de atitudes e comportamentos. 

- Grelha de registo da avaliação sumativa final de período.  

- Registos de autoavaliação. 

 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deve ser capaz de: 

- Conhecer e aplicar propriedades dos números primos. 

- Representar e comparar números positivos e negativos. 

- Adicionar números racionais. 



- Subtrair números racionais. 

- Relacionar circunferências com ângulos, retas e polígonos. 

- Identificar sólidos geométricos. 

- Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos. 

- Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos. 

- Medir volumes de sólidos. 

- Construir e reconhecer propriedades de isometrias do plano. 

- Efetuar operações com potências. 

- Relacionar grandezas diretamente proporcionais. 

- Organizar e representar dados. 

- Resolver problemas nos vários contextos. 

- Manifestar responsabilidade e uma postura cívica. 

- Participar ativamente de forma organizada e empenhada nas atividades. 

- Usar corretamente a língua portuguesa para se expressar em diferentes situações de comunicação*. 

- Utilizar as TIC para pesquisar e organizar a informação. 

- Ser autónomo nas suas aprendizagens. 

 
Observações: 
 
(*) Devido ao seu caráter transdisciplinar, a língua portuguesa articula com todas as outras que 

compõem o currículo. Constitui-se como a base de qualquer tipo de trabalho, uma vez que 

trabalha com textos de natureza diversificada. Poderá apoiar os alunos no desenvolvimento 

das competências de comunicação, através da compreensão, interação e produção, ativando 

as quatro competências fundamentais: compreensão do oral, expressão oral, leitura e escrita – 

na recolha de textos e de informação para usar nas outras disciplinas, na leitura e na análise 

de documentos autênticos e na pesquisa de informação em fontes diversas (enciclopédias, 

dicionários, manuais das outras disciplinas, etc.).  

 

Nota: Nas metas acima referidas serão relembrados os conteúdos abordados no 1º ciclo como 

forma de articulação curricular interdisciplinar. 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Realização das tarefas propostas. 5 

20 
Organização do caderno diário 5 

Cumprimento de Regras 5 

Empenho/responsabilidade 5 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 60 

80 
Oralidade 5 

Leitura 5 

Fichas de trabalho/Oficinas de Escrita 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
− Fichas de avaliação. 
− Oficinas de escrita. 
− Fichas de trabalho. 
− Grelhas de observação 
− Registos de ocorrências. 
− Trabalhos de pesquisa. 
− Trabalhos individuais. 
− Caderno diário. 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Interpretar textos orais breves. 
Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência.  
Apresentar argumentos 
Ler textos diversos. 
Compreender o sentido dos textos 
Fazer inferências a partir da informação contida no texto. 
Organizar a informação contida no texto. 
Avaliar criticamente textos.  
Redigir corretamente. 
Escrever diferentes tipos de textos. 
Ler e interpretar textos literários. 
Ler e escrever para fruição estética 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas 
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Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 
Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades 
Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho adequados. 
Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica. 
Utilizar asTIC para pesquisar e organizar informação. 
* Todos os parâmetros se encontram balizados pelas metas curriculares definidas para a disciplina. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  



 
 
    

        

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
2017/2018 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos  | Tel.: 253808170/1 | Fax: 253808179 | www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt |NIPC 600 077 900 
 
 

 

Ano de Escolaridade: 
5º, 6º,  

7º, 8º e 9º  
 Disciplina: 

Oferta Complementar – 

Educação para a cidadania 

 
 

Parâmetros de avaliação: 
 

a) Comportamentos e atitudes; 
b) Participação nas atividades; 
c) Compreensão dos conceitos específicos; 
 

 
 
Menção/Avaliação: 
 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se 
numa menção qualitativa de “Não Satisfaz”, “Satisfaz” e “Satisfaz Bem” (a qual pode ser 
acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução do aluno) e uma menção quantitativa (1 a 5). 

 
 
Efeitos da Avaliação: 
 

A menção / avaliação obtida na OC-EC não releva para efeitos de transição e 
aprovação dos alunos nos termos dos critérios de transição e aprovação em vigor. 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
7º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(1) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(2) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(3) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 

 
 



           

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
2017/2018 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DO TAMEL 
Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos  | Tel.: 253808170/1 | Fax: 253808179 | www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt |NIPC 600 077 900 
 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Educação Física 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

15 

Apresenta o material necessário para a aula                                                                                                               2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 1 

Cumprimento das regras  2 

Empenho/Participação 2 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros; Fairplay 2 

Cuidado/preservação do material 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 3 

85 

Conhece equipamento / história da modalidade 2 

Conhece o funcionamento e a influência do exercício no corpo humano 2 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 2 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

15 

O aluno, nas matérias seleccionadas, evidencia as competências definidas 
pela secção de EF: 
 - Matérias nucleares – Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Ginástica 

Desportiva (solo, aparelhos e acrobática), Atletismo, Raquetes, Râguebi, 

Orientação e Dança 

 

 

55 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 3 

Compreende o que ouve e o que lê 3 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Ficha de registo de comportamento e atitudes 
 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 

 



           

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
2017/2018 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo: 
 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros 

quer no de adversários;  
 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções 

do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  
 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 

entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  
 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  
 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do grupo, 

considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade;  
 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais 

e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 
 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 

sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  
 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo as 

atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da Cultura 
Física.  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 
Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de 
Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e 
Específica. 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma 
autónoma no seu quotidiano. 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar 
regras de higiene e de segurança. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
3.º 

Ciclo 
 Disciplina: 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 5 

40 
Cumprimento do código de conduta* 5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 20 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

60 

Desenvolvimento de uma postura crítica 5 
Metodologias de trabalho 10 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 15 
Rigor e coerência científica 15 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 

 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Domínio: RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
 Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiencia religiosa. 
 Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história. 
 Identificar o núcleo central das várias tradições religiosas. 
 Promover o diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e a colaboração entre 

os povos. 
Domínio: CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 

 Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo 
 Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 Identificar os valores evangélicos. 
 Articular uma perspetiva sobre as principais propostas doutrinais da Igreja Católica. 
 Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da sociedade. 
 Descobrir a simbólica crista. 
 Reconhecer exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
 Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 

Domínio: ÉTICA E MORAL 
 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano. 
 Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o mundo. 
 Identificar o fundamento religioso da moral crista. 
 Reconhecer, a luz da mensagem crista, a dignidade da pessoa humana. 

 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º/8º Disciplina: Educação Tecnológica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

15 

Presença do material necessário.                                                                                                    2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras de sala de aula   2 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  2 

Limpeza dos espaços e materiais escolares. 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Compreender o tema em estudo. 5 

85 

Dominar vocabulário específico – ferramentas, utensílios e técnicas. 5 

Utilização das Tecnologias de informação e comunicação. 5 

Compreensão e expressão em língua portuguesa. 5 

Manusear corretamente materiais e ferramentas. 5 

Realizar propostas técnicas através de esboços e esquemas gráficos. 10 

Participação e empenho na realização das atividades propostas. 10 

Domínio e aplicação de técnicas básicas de fabricação e construção. 15 

Desenvolvimento do processo das atividades propostas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Ficha comportamentos e atitudes 

- Ficha de avaliação 

- Caderno diário 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação do trabalho de pesquisa 

- Avaliação dos trabalhos práticos 

- Auto e heteroavaliação 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Reconhecer o papel da tecnologia.        

 Reconhecer a influência dos objetos técnicos, como resposta às necessidades humanas 

 Dominar a aquisição de conhecimento técnico      

 Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição.   

 Discriminar a conveniência de medições rigorosas na execução de trabalhos.  

 Aplicar princípios da comunicação tecnológica, identificando vocabulário específico para 

comunicar ideias e opiniões.     

 Desenvolver princípios da comunicação tecnológica.    

 Dominar a comunicação como um processo de organização de factos.   

 Distinguir as principais fontes de energia.  

 Compreender processos de produção e de transformação de energia.  

 Conhecer a origem e propriedades dos materiais, (papel, argila, têxteis e madeira  

 Reconhecer processos de transformação das principais matérias-primas, identificando as 

respetivas ferramentas/utensílios.        

 Distinguir alterações no meio ambiente determinadas pela ação humana.   

 Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos na concretização de diversos projetos. 

 Conhecer diversos tipos de movimentos       

 Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de transformação do movimento 

 Dominar a representação esquemática como registo de informação.   

 Compreender processos técnicos de fabrico e de construção.      

 Conhecer vários  tipos de estrutura.    
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Ano de Escolaridade: 7º, 8º e 9º  Disciplina: Educação Visual 
 

 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliaçã

o 

Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Responsabilidade 2 

15 

Assiduidade e pontualidade 1 

Cumprimento das regras de sala de aula   2 

Participação nas aulas teóricas   2 

Apresentação do material indispensável às atividades escolares   3 

Execução dos trabalhos de casa   1 

Trabalho de pesquisa e recolha de material para desenvolvimento das 
unidades de trabalho   

1 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  1 

Limpeza dos trabalhos, espaços e materiais 
escolares. 

2 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Métodos e organização no manuseamento de instrumentos e materiais 
didáticos específicos da disciplina 

8 

85 

Expressividade, criatividade e imaginação.  15 

Domínio e aplicação de técnicas e procedimentos 15 

Autonomia 10 

Cuidado na apresentação do trabalho individual 10 

Organização do caderno diário e capa de trabalho 7,5 

Compreensão da linguagem plástica 5 

Identificação e relacionamento de técnicas.  5 

Conhecimento de códigos e mensagens artísticas visuais.  5 

Auto e heteroavaliação 2,5 

Educação para a cidadania 

Apresenta trabalhos realizados utilizando as 
TIC. 

1 

Expressa-se de forma correta oralmente e 
por escrito. 

1 

 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
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2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
• Ficha comportamentos e atitudes 
• Caderno diário 
• A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação 

direta 
• Participação oral 
• Apresentação do material pedido 
• Avaliação do processo: empenho; criatividade; espírito crítico; trabalho desenvolvido e 

autonomia 
• Avaliação do produto final  
• Auto e heteroavaliação  

 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

1. Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e criação de formas.  
2. Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação.  
3. Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas.  
4. Dominar a aquisição de conhecimento geométrico.  
5. Compreender, reconhecer e distinguir conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor. 
6. Compreender diferentes tipos de projeção. 
7. Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica. 
8. Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação.  
9. Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas.  
10. Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação.  
11. Dominar tipologias de representação expressiva.  
12. Conhecer e relacionar e distinguir elementos de expressão e de composição da forma. 
13. Dominar tipologias de representação bi e tridimensional. 
14. Conhecer e relacionar processos de construção da imagem no âmbito dos mecanismos da 

visão. 
15. Compreender a noção de superfície e de sólido.  
16. Distinguir elementos de construção de poliedros. 
17. Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 
18. Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional.  
19. Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária. 
20. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
21. Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 
22. Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património. 
23. Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção. 
24. Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações culturais. 
25. Explorar e aplicar princípios básicos do Design e da sua metodologia.  
26. Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto.  
27. Explorar e aplicar princípios básicos da Arquitetura e da sua metodologia. 
28. Explorar e aplicar princípios básicos da Engenharia e da sua metodologia. 
29. Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto. 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(1) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(2) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2 - Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(3) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2 -  Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

15 
Cumprimento de Regras 4 

Empenho/responsabilidade 4 

Respeito e cooperação na sala de aula 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 
Oralidade 5 

Leitura 5 

Fichas de trabalho/trabalhos 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Fichas de avaliação 
       - Fichas de trabalho 
       - Grelhas de observação 
       - Registo de ocorrências 
       - Trabalhos de pesquisa 
       - Trabalhos individuais/grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

- identificar oralmente e por escrito um número limitado de palavras e de frases simples.  
- interagir em situações do quotidiano previamente preparadas.  
- pronunciar, de forma compreensível, um repertório muito limitado de expressões e de frases 
simples. 
- pedir e dar informações breves utilizando expressões e frases muito simples. 
- exprimir-se, de forma muito simples, apoiando-se num repertório muito limitado de palavras, 
expressões isoladas e frases curtas.  
- pronunciar geralmente de forma compreensível.  
- escrever mensagens e textos simples (30-40 palavras) para falar do seu quotidiano. 
- utilizar expressões e frases muito simples com estruturas gramaticais muito elementares.  
- usar corretamente as TIC como instrumento de trabalho. 
 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Francês 



 

Ano de Escolaridade: 7.º  Disciplina: Geografia 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
va

lo
re

s Organização do caderno diário 5 

15 Cumprimento de regras* 5 
Empenho/realização de tarefas 
 

5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 75 

85 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…); 2 
Produção de objetos (maquetas, …); 2 
Portefólios 2 
Apresentações orais 2 

* De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo de avaliação). 
 Trabalhos de pesquisa: temáticos (escritos/práticos), artigos para o jornal, apresentações, etc. 

(grelha de registo da avaliação). 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios, etc. (grelha de registo da avaliação). 
 Participação oral/comunicação em Geografia: correção linguística (grelha de registo de 

observações). 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações). 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização). 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação). 
 Registos de autoavaliação. 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período. 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Relacionar conceitos geográficos, aplicando os mesmos na compreensão do território. 
 Desenvolver hábitos de uso de instrumentos e técnicas geográficas de modo a compreender e 

resolver problemas no espaço. 
 Comunicar um fenómeno físico ou humano utilizando as linguagens mais adequadas. 
 Utilizar corretamente o vocabulário geográfico em descrições escritas de lugares. 
 Reportar-se ao conteúdo da ciência geográfica através de um discurso correto, coerente e claro, no 

âmbito da língua portuguesa. 
 Ajustar métodos de trabalho mediante conteúdos e objetivos visados em Geografia (ler e interpretar 

mapas, globos e gráficos, calcular indicadores, utilizar escalas, legendas, coordenadas geográficas, 
localizar lugares, etc.). 

 Utilizar diferentes formas de comunicação para veicular o pensamento geográfico. 
 Interpretar representações diversas da superfície terrestre. 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



 Realizar tarefas geográficas de âmbito psicomotor (manusear instrumentos, construir mapas e 
gráficos, calcorrear o terreno, etc.). 

 Descobrir voluntariamente as diferentes dinâmicas territoriais, tomando consciência de uma nova 
cidadania europeia. 

 Usar informação sobre culturas estrangeiras com vista à compreensão de realidades geográficas. 
 Questionar fenómenos espaciais/identificar situações problemáticas. 
 Tomar iniciativa de realizar tarefas geográficas. 
 Cooperar em trabalhos de grupo, no sentido de interiorizar e aplicar regras básicas de convivência 

de modo a compreender a particularidade do conhecimento geográfico. 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 

 
 



 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: História  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
va

lo
r

es
 Organização do caderno diário 5 

15 Cumprimento de regras* 5 
Empenho/realização de tarefas 5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 75 

85 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…) 2 
Produção de objetos (maquetas, …)** 2 
Portefólios** 2 
Apresentações orais 2 

*De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo da avaliação) 
 Trabalhos de pesquisa: biografias, temáticos, artigos para o jornal, apresentações… (grelha de registo 

da avaliação) 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios… (grelha de registo da avaliação) 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações) 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização) 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação) 
 Registos de autoavaliação 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período 
 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Utiliza as noções de evolução, de multicausalidade, de multiplicidade e de relatividade cultural do 
relacionamento da História de Portugal com a História europeia e mundial; 
 Aplica procedimentos básicos da metodologia específica da História, nomeadamente a pesquisa e 

interpretação de fontes diversificadas, utilizando técnicas diversas de comunicação; 
 Integra e valoriza elementos do património histórico português no quadro do património histórico 

mundial; 
 Manifesta respeito por outros povos e culturas; 
 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica; 
 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas; 
 Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 

 
 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

15 
Cumprimento de Regras 4 

Empenho/responsabilidade 4 

Respeito e cooperação na sala de aula 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 
Oralidade 10 

Leitura 5 

Fichas de trabalho/trabalhos de grupo 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Fichas de avaliação 
       - Fichas de trabalho 
       - Grelhas de observação 
       - Registo de ocorrências 
       - Trabalhos de pesquisa 
       - Trabalhos individuais/grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de: 

• Compreender, com ajuda, discursos simples; 

• Compreender conteúdos muito simples em programas produzidos para o seu nível em meios 

áudio/audiovisuais; 

• Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse; 

• Utilizar dicionários bilingues para consulta; 

• Ler pequenos textos adaptados de forma expressiva; 

• Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações familiares previamente preparadas; 

• Expressar-se com vocabulário simples sobre assuntos familiares, em situações previamente 

preparadas; 

• Interagir com linguagem simples sobre assuntos do dia-a-dia; 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Inglês 



• Produzir pequenos textos (de 25 a 35 palavras) com linguagem simples e frequente; 

• Compreender a estrutura geográfica e organizacional das Ilhas Britânicas e dos EUA; 

• Associar nacionalidades e países; 

• Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e o dos outros para compreender diferentes formas de 

estar e de viver; 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas frequentes do 

funcionamento da língua, tais como: “Adjectives”, “Connectors”, “Pronouns”, “Prepositions”, 

“Verbs”, “Word Formation”, “Lexical Chunks” e “Language Awareness”; 

• Usar corretamente as TIC como instrumento de trabalho. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º/8º  Disciplina: MATEMÁTICA 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
Va

lo
re

s Interesse e persistência 5 
15 

Cumprimento de regras, relacionamento interpessoal/participação em grupo e 
voluntariedade 10 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Fichas de avaliação e exercícios de avaliação 65 

85 

Participação na construção do saber individua, dentro da sala de aula e através da 
realização de trabalhos extra-aula 10 

Capacidade de compreensão e expressão oral e escrita 5 

Enriquecimento do saber individual através da exploração de tecnologias 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

− Fichas de avaliação ; 
− Questões de aula; 
− Trabalhos de pesquisa: biografias, temas matemáticos, contribuição para o jornal escolar, …; 
− Realização de trabalhos extra-aula; 
− Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo; 
− Realização do trabalho de casa; 
− Avaliação do caderno diário; 
− Registos de autoavaliação. 
 

3- Perfil de aprendizagem 
Do programa em vigor, destacam-se três grandes finalidades para o Ensino da Matemática: a estruturação do 

pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade.  

1. A estruturação do pensamento – A apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, o estudo sistemático 

das suas propriedades e a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, têm um papel primordial na 

organização do pensamento, constituindo-se como uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho 

desta gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises objetivas, coerentes e comunicáveis. 

Contribui ainda para melhorar a capacidade de argumentar, de justificar adequadamente uma dada posição e de 

detetar falácias e raciocínios falsos em geral.  

2. A análise do mundo natural – A Matemática é indispensável a uma compreensão adequada de grande parte dos 

fenómenos do mundo que nos rodeia, isto é, a uma modelação dos sistemas naturais que permita prever o seu 



comportamento e evolução. Em particular, o domínio de certos instrumentos matemáticos revela-se essencial ao 

estudo de fenómenos que constituem objeto de atenção em outras disciplinas do currículo do Ensino Básico (Física, 

Química, Ciências da Terra e da Vida, Ciências Naturais, Geografia…).  

3. A interpretação da sociedade – Ainda que a aplicabilidade da Matemática ao quotidiano dos alunos se concentre, 

em larga medida, em utilizações simples das quatro operações, da proporcionalidade e, esporadicamente, no cálculo 

de algumas medidas de grandezas (comprimento, área, volume, capacidade,…) associadas em geral a figuras 

geométricas elementares, o método matemático constitui-se como um instrumento de eleição para a análise e 

compreensão do funcionamento da sociedade.  

Neste ciclo requerem-se os sete desempenhos seguintes, que constituem o perfil do aluno, com o sentido que se 

especifica:  

(1) Identificar/designar: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo definir o conceito 

apresentado como se indica ou de forma equivalente.  

(2) Reconhecer: O aluno deve apresentar uma argumentação coerente ainda que eventualmente mais informal do que 

a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar isoladamente os diversos passos utilizados 

nessa explicação. 

(3) Reconhecer, dado…: O aluno deve justificar o enunciado em casos concretos, sem que se exija que o prove com 

toda a generalidade.  

(4) Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação 

concreta.  

(5) Provar/Demonstrar: O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa quanto possível.  

(6) Estender: Este verbo é utilizado em duas situações distintas:  

(a) Para estender a um conjunto mais vasto uma definição já conhecida. O aluno deve definir o conceito como se 

indica, ou de forma equivalente, reconhecendo que se trata de uma generalização.  

(b) Para estender uma propriedade a um universo mais alargado. O aluno deve reconhecer a propriedade, podendo 

por vezes esse reconhecimento ser restrito a casos concretos.  

(7) Justificar: O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já conhecida. 

No seu conjunto, e de modo integrado, estes desempenhos devem concorrer, a partir do nível mais elementar de 

escolaridade, para a aquisição de conhecimentos de factos e de procedimentos, para a construção e o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, para uma comunicação (oral e escrita) adequada à Matemática, para a 

resolução de problemas em diversos contextos e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente. 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento de regras 5 

15 
Empenho/responsabilidade 4 

Uso correto das TIC como instrumento de trabalho 2 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 Oralidade 10 

Fichas de trabalho/Oficinas de escrita 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
− Fichas de avaliação. 
− Oficinas de escrita. 
− Fichas de trabalho. 
− Grelhas de observação 
− Registos de ocorrências. 
− Trabalhos de pesquisa. 

          -       Trabalhos individuais. 
          -       Trabalhos de grupo. 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Interpretar textos orais. 
Registar e tratar informação. 
Produzir textos orais corretos de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 
Pedir e dar informações, explicações e esclarecimentos. 
Ler e interpretar textos diversos (literários e não literários). 
Detetar a forma como o texto está estruturado. 
Identificar ideias-chave. 
Responder por escrito com eficácia e correção a instruções de trabalho. 
Planificar, textualizar e rever textos. 
Escrever textos diversos, nomeadamente, para expressar conhecimentos, comentários, textos expositivos/ informativos,       
argumentativos, narrativos, biográficos, retrato e autorretrato, guiões de entrevista, e relatórios. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias pessoais sobre os textos lidos ou ouvido.; 
Ler e escrever para fruição estética. 
Identificar aspetos fundamentais da morfologia. 
Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Português 



Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
Manifestar autonomia, empenho, organização e postura cívica. 
* Todos os parâmetros se encontram balizados pelas metas curriculares definidas para a disciplina. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 



 

Agrupamento de Escolas 

Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: 

Tecnologias 

de 

Informação e 

Comunicação 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 3 

15% 

Participação organizada e oportuna na sala de aula, respeitando as regras 

de trabalho e convívio definidas  
4 

Execução de tarefas de forma autónoma, mobilizando competências para 

ultrapassar dificuldades 
3 

Evidenciar rigor, organização, qualidade e respeitar os tempos de 

execução na realização dos trabalhos 
5 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 

ca
pa

ci
da

de
s 

Demonstração de conhecimentos e capacidades (fichas aulas) 45 

85% 

Trabalhos práticos 20 

Realização de trabalhos tendo em conta critérios de automatização na 

utilização de software  
5 

Utilização dos conhecimentos adquiridos em novas situações 5 

Capacidade de trabalhar em equipa/grupo 5 

Iniciativa e criatividade 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Trabalhos práticos de avaliação. 

 Fichas realizadas na sala de aula (caderno digital). 

 



 

3- Perfil de aprendizagem 
 

O aluno deverá capaz de: 

 Compreender a evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC), o seu papel no 

mundo contemporâneo e utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos eletrónicos 

similares que processem dados. 

 Explorar diferentes tipos de software, gerindo corretamente a informação num computador 

e/ou em dispositivos eletrónicos similares disponíveis na sala de aula. 

 Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet, navegando e pesquisando de 

forma segura na Internet. 

 Analisar a informação disponível de forma crítica respeitando os direitos de autor e a 

propriedade intelectual. 

 Executar um trabalho de pesquisa e de análise de informação obtida na Internet. 

 Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante de trabalho de pesquisa e de 

análise de informação obtida na Internet, utilizando as funcionalidades elementares de uma 

ferramenta de edição e produção de documentos. 

 Criar uma apresentação multimédia original, utilizando as funcionalidades elementares de uma 

ferramenta de edição e de produção de apresentações multimédia. 
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  
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Ano de Escolaridade: 
5º, 6º,  

7º, 8º e 9º  
 Disciplina: 

Oferta Complementar – 

Educação para a cidadania 

 
 

Parâmetros de avaliação: 
 

a) Comportamentos e atitudes; 
b) Participação nas atividades; 
c) Compreensão dos conceitos específicos; 
 

 
 
Menção/Avaliação: 
 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se 
numa menção qualitativa de “Não Satisfaz”, “Satisfaz” e “Satisfaz Bem” (a qual pode ser 
acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução do aluno) e uma menção quantitativa (1 a 5). 

 
 
Efeitos da Avaliação: 
 

A menção / avaliação obtida na OC-EC não releva para efeitos de transição e 
aprovação dos alunos nos termos dos critérios de transição e aprovação em vigor. 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
8º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(1) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(2) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(3) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 
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Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Educação Física 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

15 

Apresenta o material necessário para a aula                                                                                                               2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 1 

Cumprimento das regras  2 

Empenho/Participação 2 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros; Fairplay 2 

Cuidado/preservação do material 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 3 

85 

Conhece equipamento / história da modalidade 2 

Conhece o funcionamento e a influência do exercício no corpo humano 2 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 2 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

15 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia as competências definidas pela 
secção de EF: 
 - Matérias nucleares – Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Ginástica 

Desportiva (solo, aparelhos e acrobática), Atletismo, Raquetes, Râguebi, 

Orientação e Dança 

 

 

55 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 3 

Compreende o que ouve e o que lê 3 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Ficha de registo de comportamento e atitudes 
 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo: 
 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros 

quer no de adversários;  
 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções 

do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  
 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 

entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  
 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  
 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do grupo, 

considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade;  
 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais 

e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 
 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 

sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  
 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo as 

atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da Cultura 
Física.  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 
Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de 
Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e 
Específica. 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma 
autónoma no seu quotidiano. 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar 
regras de higiene e de segurança. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
3.º 

Ciclo 
 Disciplina: 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 5 

40 
Cumprimento do código de conduta* 5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 20 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

60 

Desenvolvimento de uma postura crítica 5 
Metodologias de trabalho 10 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 15 
Rigor e coerência científica 15 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 

 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Domínio: RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
 Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiencia religiosa. 
 Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história. 
 Identificar o núcleo central das várias tradições religiosas. 
 Promover o diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e a colaboração entre 

os povos. 
Domínio: CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 

 Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo 
 Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 Identificar os valores evangélicos. 
 Articular uma perspetiva sobre as principais propostas doutrinais da Igreja Católica. 
 Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da sociedade. 
 Descobrir a simbólica crista. 
 Reconhecer exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
 Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 

Domínio: ÉTICA E MORAL 
 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano. 
 Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o mundo. 
 Identificar o fundamento religioso da moral crista. 
 Reconhecer, a luz da mensagem crista, a dignidade da pessoa humana. 

 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º/8º Disciplina: Educação Tecnológica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

15 

Presença do material necessário.                                                                                                    2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 3 

Cumprimento das regras de sala de aula   2 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  2 

Limpeza dos espaços e materiais escolares. 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Compreender o tema em estudo. 5 

85 

Dominar vocabulário específico – ferramentas, utensílios e técnicas. 5 

Utilização das Tecnologias de informação e comunicação. 5 

Compreensão e expressão em língua portuguesa. 5 

Manusear corretamente materiais e ferramentas. 5 

Realizar propostas técnicas através de esboços e esquemas gráficos. 10 

Participação e empenho na realização das atividades propostas. 10 

Domínio e aplicação de técnicas básicas de fabricação e construção. 15 

Desenvolvimento do processo das atividades propostas. 25 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Ficha comportamentos e atitudes 

- Ficha de avaliação 

- Caderno diário 

- A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação direta. 

- Avaliação do trabalho de pesquisa 

- Avaliação dos trabalhos práticos 

- Auto e heteroavaliação 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Reconhecer o papel da tecnologia.        

 Reconhecer a influência dos objetos técnicos, como resposta às necessidades humanas 

 Dominar a aquisição de conhecimento técnico      

 Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição.   

 Discriminar a conveniência de medições rigorosas na execução de trabalhos.  

 Aplicar princípios da comunicação tecnológica, identificando vocabulário específico para 

comunicar ideias e opiniões.     

 Desenvolver princípios da comunicação tecnológica.    

 Dominar a comunicação como um processo de organização de factos.   

 Distinguir as principais fontes de energia.  

 Compreender processos de produção e de transformação de energia.  

 Conhecer a origem e propriedades dos materiais, (papel, argila, têxteis e madeira  

 Reconhecer processos de transformação das principais matérias-primas, identificando as 

respetivas ferramentas/utensílios.        

 Distinguir alterações no meio ambiente determinadas pela ação humana.   

 Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos na concretização de diversos projetos. 

 Conhecer diversos tipos de movimentos       

 Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de transformação do movimento 

 Dominar a representação esquemática como registo de informação.   

 Compreender processos técnicos de fabrico e de construção.      

 Conhecer vários tipos de estrutura.      
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Ano de Escolaridade: 7º, 8º e 9º  Disciplina: Educação Visual 
 

 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliaçã

o 

Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Responsabilidade 2 

15 

Assiduidade e pontualidade 1 

Cumprimento das regras de sala de aula   2 

Participação nas aulas teóricas   2 

Apresentação do material indispensável às atividades escolares   3 

Execução dos trabalhos de casa   1 

Trabalho de pesquisa e recolha de material para desenvolvimento das 
unidades de trabalho   

1 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  1 

Limpeza dos trabalhos, espaços e materiais 
escolares. 

2 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Métodos e organização no manuseamento de instrumentos e materiais 
didáticos específicos da disciplina 

8 

85 

Expressividade, criatividade e imaginação.  15 

Domínio e aplicação de técnicas e procedimentos 15 

Autonomia 10 

Cuidado na apresentação do trabalho individual 10 

Organização do caderno diário e capa de trabalho 7,5 

Compreensão da linguagem plástica 5 

Identificação e relacionamento de técnicas.  5 

Conhecimento de códigos e mensagens artísticas visuais.  5 

Auto e heteroavaliação 2,5 

Educação para a cidadania 

Apresenta trabalhos realizados utilizando as 
TIC. 

1 

Expressa-se de forma correta oralmente e 
por escrito. 

1 

 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
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2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
• Ficha comportamentos e atitudes 
• Caderno diário 
• A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação 

direta 
• Participação oral 
• Apresentação do material pedido 
• Avaliação do processo: empenho; criatividade; espírito crítico; trabalho desenvolvido e 

autonomia 
• Avaliação do produto final  
• Auto e heteroavaliação  

 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

1. Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e criação de formas.  
2. Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação.  
3. Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas.  
4. Dominar a aquisição de conhecimento geométrico.  
5. Compreender, reconhecer e distinguir conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor. 
6. Compreender diferentes tipos de projeção. 
7. Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica. 
8. Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação.  
9. Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas.  
10. Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação.  
11. Dominar tipologias de representação expressiva.  
12. Conhecer e relacionar e distinguir elementos de expressão e de composição da forma. 
13. Dominar tipologias de representação bi e tridimensional. 
14. Conhecer e relacionar processos de construção da imagem no âmbito dos mecanismos da 

visão. 
15. Compreender a noção de superfície e de sólido.  
16. Distinguir elementos de construção de poliedros. 
17. Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 
18. Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional.  
19. Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária. 
20. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
21. Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 
22. Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património. 
23. Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção. 
24. Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações culturais. 
25. Explorar e aplicar princípios básicos do Design e da sua metodologia.  
26. Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto.  
27. Explorar e aplicar princípios básicos da Arquitetura e da sua metodologia. 
28. Explorar e aplicar princípios básicos da Engenharia e da sua metodologia. 
29. Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(1) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
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Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(2) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2 - Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(3) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2 -  Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

15 
Cumprimento de Regras 4 

Empenho/responsabilidade 4 

Respeito e cooperação na sala de aula 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 
Oralidade 5 

Leitura 5 

Fichas de trabalho 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Fichas de avaliação 
       - Fichas de trabalho 
       - Grelhas de observação 
       - Registo de ocorrências 
       - Trabalhos de pesquisa 
       - Trabalhos individuais/grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

- identificar oralmente e por escrito palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral. 
- interagir em conversas curtas, bem estruturadas para pedir, dar informações e trocar opiniões.  
- pronunciar, de forma compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases.  
- pedir e dar informações, utilizando vocabulário elementar e frases simples, articulando as ideias 
com conectores básicos de coordenação e subordinação.  
- exprimir-se, de forma simples, usando um repertório limitado de expressões e de frases, 
mobilizando estruturas gramaticais elementares. 
 - pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido. 
- escrever mensagens e textos simples (50-60 palavras) para falar do seu quotidiano. 
- utilizar vocabulário elementar e frases simples, articulando as ideias com conectores básicos de 
coordenação e subordinação.  
- usar corretamente as TIC como instrumento de trabalho. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Francês 



 

Ano de Escolaridade: 8.º  Disciplina: Geografia 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
va

lo
re

s Organização do caderno diário 5 

15 Cumprimento de regras* 5 
Empenho/realização de tarefas 
 

5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 75 

85 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…); 2 
Produção de objetos (maquetas, …); 2 
Portefólios 2 
Apresentações orais 2 

* De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo de avaliação). 
 Trabalhos de pesquisa: temáticos (escritos/práticos), artigos para o jornal, apresentações, etc. 

(grelha de registo da avaliação). 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios, etc. (grelha de registo da avaliação). 
 Participação oral/comunicação em Geografia: correção linguística (grelha de registo de 

observações). 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações). 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização). 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação). 
 Registos de autoavaliação. 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período. 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Formular e responder a questões geográficas (onde e porque se localiza, como se distribui, etc.). 
 Relacionar conceitos geográficos, aplicando os mesmos na compreensão do território; 
 Desenvolver hábitos de uso de instrumentos e técnicas geográficas de modo a compreender e 

resolver problemas no espaço; 
 Comunicar um fenómeno físico ou humano utilizando as linguagens mais adequadas; 
 Utilizar corretamente o vocabulário geográfico em descrições escritas de lugares, regiões e 

distribuições de fenómenos geográficos; 
 Ajustar métodos de trabalho mediante conteúdos e objetivos visados em Geografia (ler e interpretar 

mapas e gráficos, calcular indicadores, utilizar legendas, localizar lugares, etc.); 
 Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e adequada. 
 Utilizar diferentes formas de comunicação para veicular o pensamento geográfico; 
 Realizar tarefas geográficas de âmbito psicomotor (manusear instrumentos, construir mapas e 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



gráficos, calcorrear o terreno, etc.); 
 Selecionar as características dos fenómenos geográficos responsáveis pela alteração das localizações. 
 Usar informação sobre culturas estrangeiras com vista à compreensão de realidades geográficas; 
 Questionar fenómenos espaciais/identificar situações problemáticas; 
 Tomar iniciativa de realizar tarefas geográficas; 
 Cooperar em trabalhos de grupo, no sentido de interiorizar e aplicar regras básicas de convivência 

de modo a compreender a particularidade do conhecimento geográfico; 
 Ordenar e classificar as caraterísticas dos fenómenos geográficos, enumerando os que são mais 

importantes na sua localização e interação; 
 Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de exemplos reais 

que justifiquem as conclusões apresentadas; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 

 
 



 

Ano de Escolaridade: 8.º  Disciplina: História  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
va

lo
r

es
 Organização do caderno diário 5 

15 Cumprimento de regras* 5 
Empenho/realização de tarefas 5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 75 

85 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…) 2 
Produção de objetos (maquetas, …);** 2 
Portefólios** 2 
Apresentações orais 2 

*De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo da avaliação) 
 Trabalhos de pesquisa: biografias, temáticos, artigos para o jornal, apresentações… (grelha de registo 

da avaliação) 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios… (grelha de registo da avaliação) 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações) 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização) 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação) 
 Registos de autoavaliação 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período 
 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Utiliza as noções de evolução, de multicausalidade, de multiplicidade e de relatividade cultural do 
relacionamento da História de Portugal com a História europeia e mundial; 
 Aplica procedimentos básicos da metodologia específica da História, nomeadamente a pesquisa e 

interpretação de fontes diversificadas, utilizando técnicas diversas de comunicação; 
 Integra e valoriza elementos do património histórico português no quadro do património histórico 

mundial; 
 Manifesta respeito por outros povos e culturas; 
 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica; 
 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas; 
 Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

15 
Cumprimento de Regras 4 

Empenho/responsabilidade 4 

Respeito e cooperação na sala de aula 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 
Oralidade 10 

Leitura 5 

Fichas de trabalho/trabalhos de grupo 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Fichas de avaliação 
       - Fichas de trabalho 
       - Grelhas de observação 
       - Registo de ocorrências 
       - Trabalhos de pesquisa 
       - Trabalhos individuais/grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

• Compreender discursos produzidos de forma clara; 

• Compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual, adequados ao seu nível de conhecimento; 

• Conhecer e usar diferentes tipos de registo (formal e informal) e formas de tratamento com diferentes graus de 

cordialidade, em contextos que lhe são familiares; 

• Ler textos de tipologia diversificada para recolha de informação; 

• Entender textos informativos sobre temas abordados no domínio intercultural; 

• Identificar as principais conclusões de um texto de opinião; 

• Reconhecer a organização de dicionários monolingues; 

• Saber procurar colocações associadas a alguns verbos estudados; 

• Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos; 

• Formular perguntas e dar respostas sobre vivências dos jovens em diferentes meios culturais; 

• Trocar informações relevantes e dar opinião sobre problemas práticos; 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Inglês 



• Combinar com interlocutor(es) atividades de lazer e do dia a dia; 

• Dar e receber informação sobre quantidades e preços; 

• Exprimir situações hipotéticas prováveis e pouco prováveis; 

• Expressar-se com correção, em situações previamente preparadas, sobre: acontecimentos e atividades 

hipotéticas, soluções para problemas ambientais, o mundo dos adolescentes, tradições do seu meio cultural e a 

sua opinião; 

• Interagir com linguagem frequente sobre assuntos do dia-a-dia; 

• Produzir textos (de 50 a 90 palavras) com vocabulário frequente; 

• Conhecer aspetos culturais de alguns países de expressão inglesa; 

• Identificar personalidades do meio artístico, monumentos e museus, locais de interesse a visitar; 

• Identificar hábitos alimentares saudáveis; 

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer estruturas de alguma complexidade, tais como: 

“countable and uncountable nouns”, “adjectives and their order”, “relative pronouns”, “quantifiers”, 

“connectors”, “if-clauses”, “present and past verb tenses”, “modals”, alguns “phrasal verbs”, “lexical chunks” e  

“language awareness”. 

       •       Usar corretamente, e com frequência, as TIC como instrumento de trabalho. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º/8º  Disciplina: MATEMÁTICA 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
Va

lo
re

s Interesse e persistência 5 
15 

Cumprimento de regras, relacionamento interpessoal/participação em grupo e 
voluntariedade 10 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Fichas de avaliação e exercícios de avaliação 65 

85 

Participação na construção do saber individua, dentro da sala de aula e através da 
realização de trabalhos extra-aula 10 

Capacidade de compreensão e expressão oral e escrita 5 

Enriquecimento do saber individual através da exploração de tecnologias 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

− Fichas de avaliação ; 
− Questões de aula; 
− Trabalhos de pesquisa: biografias, temas matemáticos, contribuição para o jornal escolar, …; 
− Realização de trabalhos extra-aula; 
− Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo; 
− Realização do trabalho de casa; 
− Avaliação do caderno diário; 
− Registos de autoavaliação. 
 

3- Perfil de aprendizagem 
Do programa em vigor, destacam-se três grandes finalidades para o Ensino da Matemática: a estruturação do 

pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade.  

1. A estruturação do pensamento – A apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, o estudo sistemático 

das suas propriedades e a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, têm um papel primordial na 

organização do pensamento, constituindo-se como uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho 

desta gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises objetivas, coerentes e comunicáveis. 

Contribui ainda para melhorar a capacidade de argumentar, de justificar adequadamente uma dada posição e de 

detetar falácias e raciocínios falsos em geral.  

2. A análise do mundo natural – A Matemática é indispensável a uma compreensão adequada de grande parte dos 

fenómenos do mundo que nos rodeia, isto é, a uma modelação dos sistemas naturais que permita prever o seu 



comportamento e evolução. Em particular, o domínio de certos instrumentos matemáticos revela-se essencial ao 

estudo de fenómenos que constituem objeto de atenção em outras disciplinas do currículo do Ensino Básico (Física, 

Química, Ciências da Terra e da Vida, Ciências Naturais, Geografia…).  

3. A interpretação da sociedade – Ainda que a aplicabilidade da Matemática ao quotidiano dos alunos se concentre, 

em larga medida, em utilizações simples das quatro operações, da proporcionalidade e, esporadicamente, no cálculo 

de algumas medidas de grandezas (comprimento, área, volume, capacidade,…) associadas em geral a figuras 

geométricas elementares, o método matemático constitui-se como um instrumento de eleição para a análise e 

compreensão do funcionamento da sociedade.  

Neste ciclo requerem-se os sete desempenhos seguintes, que constituem o perfil do aluno, com o sentido que se 

especifica:  

(1) Identificar/designar: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo definir o conceito 

apresentado como se indica ou de forma equivalente.  

(2) Reconhecer: O aluno deve apresentar uma argumentação coerente ainda que eventualmente mais informal do que 

a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar isoladamente os diversos passos utilizados 

nessa explicação. 

(3) Reconhecer, dado…: O aluno deve justificar o enunciado em casos concretos, sem que se exija que o prove com 

toda a generalidade.  

(4) Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação 

concreta.  

(5) Provar/Demonstrar: O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa quanto possível.  

(6) Estender: Este verbo é utilizado em duas situações distintas:  

(a) Para estender a um conjunto mais vasto uma definição já conhecida. O aluno deve definir o conceito como se 

indica, ou de forma equivalente, reconhecendo que se trata de uma generalização.  

(b) Para estender uma propriedade a um universo mais alargado. O aluno deve reconhecer a propriedade, podendo 

por vezes esse reconhecimento ser restrito a casos concretos.  

(7) Justificar: O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já conhecida. 

No seu conjunto, e de modo integrado, estes desempenhos devem concorrer, a partir do nível mais elementar de 

escolaridade, para a aquisição de conhecimentos de factos e de procedimentos, para a construção e o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, para uma comunicação (oral e escrita) adequada à Matemática, para a 

resolução de problemas em diversos contextos e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente. 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento de regras 5 

15 
Empenho/responsabilidade 4 

Uso correto das TIC como instrumento de trabalho 2 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 Oralidade 10 

Fichas de trabalho/Oficinas de escrita 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
− Fichas de avaliação. 
− Oficinas de escrita. 
− Fichas de trabalho. 
− Grelhas de observação 
− Registos de ocorrências. 
− Trabalhos de pesquisa. 

          -       Trabalhos individuais. 
          -       Trabalhos de grupo. 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Interpretar textos orais. 
Registar e tratar informação. 
Produzir textos orais corretos de diferentes tipos e com diferentes finalidades. 
Pedir e dar informações, explicações e esclarecimentos. 
Ler e interpretar textos diversos (literários e não literários). 
Detetar a forma como o texto está estruturado. 
Identificar tema e ideias-chave. 
Responder por escrito com eficácia e correção a instruções de trabalho. 
Planificar, textualizar e rever textos. 
Escrever, com coerência, textos diversos, nomeadamente, para expressar conhecimentos, comentários, textos expositivos/ 
informativos, argumentativos, narrativos, biográficos, retratos, guiões de entrevista, páginas de diário, cartas e relatórios. 
Exprimir, oralmente e por escrito, ideias pessoais sobre os textos lidos ou ouvidos. 
Ler e escrever para fruição estética. 
Identificar aspetos fundamentais da morfologia. 
Reconhecer e conhecer classes de palavras. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Português 



Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
Reconhecer propriedades das palavras e forma de organização do léxico. 
Manifestar autonomia, empenho, organização e postura cívica. 
* Todos os parâmetros se encontram balizados pelas metas curriculares definidas para a disciplina. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 



 

Agrupamento de Escolas 

Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: 

Tecnologias 

de 

Informação e 

Comunicação 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 3 

15% 

Participação organizada e oportuna na sala de aula, respeitando as regras 

de trabalho e convívio definidas  
4 

Execução de tarefas de forma autónoma, mobilizando competências para 

ultrapassar dificuldades 
3 

Evidenciar rigor, organização, qualidade e respeitar os tempos de 

execução na realização dos trabalhos 
5 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 

ca
pa

ci
da

de
s 

Demonstração de conhecimentos e capacidades (fichas aulas) 45 

85% 

Trabalhos práticos 20 

Realização de trabalhos tendo em conta critérios de automatização na 

utilização de software  
5 

Utilização dos conhecimentos adquiridos em novas situações 5 

Capacidade de trabalhar em equipa/grupo 5 

Iniciativa e criatividade 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Trabalhos práticos de avaliação. 

 Fichas realizadas na sala de aula (caderno digital). 

 



 

 

3- Perfil de aprendizagem 

 

O aluno deverá capaz de: 

 Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) adequada(s) ao tipo 

de comunicação pretendida. 

 Utilizar fóruns, blogues, correio eletrónicos, salas de conversação, redes sociais e plataformas de 

aprendizagem na Internet de forma segura e adequada. 

 Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha 

 Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na Internet. 

 Participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem individual e 

como contributo para a aprendizagem dos outros, através da partilha de informação e conhecimento, 

usando plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem. 

 Pesquisar e analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, de 

forma crítica e autónoma, respeitando os direitos de autor. 

 Gerir, de forma eficiente, dados guardados na internet, garantindo a sua segurança. 

 Criar um vídeo original, utilizando as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição 

e de produção de vídeos. 

 Criar um produto original de forma colaborativa, com recurso a ferramentas e ambientes 

computacionais apropriados à idade e ao estádio de desenvolvimento cognitivo, que desenvolvam 

um modo de pensamento computacional, centrado na descrição e resolução de problemas e na 

organização lógica das ideias. 
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  
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Ano de Escolaridade: 
5º, 6º,  

7º, 8º e 9º  
 Disciplina: 

Oferta Complementar – 

Educação para a cidadania 

 
 

Parâmetros de avaliação: 
 

a) Comportamentos e atitudes; 
b) Participação nas atividades; 
c) Compreensão dos conceitos específicos; 
 

 
 
Menção/Avaliação: 
 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se 
numa menção qualitativa de “Não Satisfaz”, “Satisfaz” e “Satisfaz Bem” (a qual pode ser 
acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução do aluno) e uma menção quantitativa (1 a 5). 

 
 
Efeitos da Avaliação: 
 

A menção / avaliação obtida na OC-EC não releva para efeitos de transição e 
aprovação dos alunos nos termos dos critérios de transição e aprovação em vigor. 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
9º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(1) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(2) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Ciências Naturais 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(3) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
 
O aluno deverá capaz de: 

• Interpretar e compreender leis e modelos científicos, reconhecendo as limitações da Ciência 

e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, sociais e ambientais. 

• Executar experiências, individualmente ou em grupo, analisar os resultados obtidos 

• Elaborar e interpretar representações gráficas. 

• Identificar problemas e formular hipóteses. 

• Utilizar linguagem científica adequada mediante a interpretação de fontes de informação 

diversas com distinção entre o essencial e o acessório 

• Analisar evidências, situações problemáticas, que lhe permitem adquirir conhecimento 

científico apropriado, de modo a interpretar e compreender leis e modelos científicos, 

reconhecendo as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas, pessoais, 

sociais e ambientais. 

• Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

• Adquirir conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os 

fenómenos que nela ocorrem. 

• Tomar consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não 

provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. 

• Compreender que a qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspetiva individual 

e coletiva. 
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Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Educação Física 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Assiduidade e pontualidade 2 

15 

Apresenta o material necessário para a aula                                                                                                               2 

Estar atento e realizar tarefas organizadamente 2 

Autonomia na realização das tarefas 1 

Cumprimento das regras  2 

Empenho/Participação 2 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros; Fairplay 2 

Cuidado/preservação do material 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 3 

85 

Conhece equipamento / história da modalidade 2 

Conhece o funcionamento e a influência do exercício no corpo humano 2 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 2 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

15 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia as competências definidas pela 
secção de EF: 
 - Matérias nucleares – Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Ginástica 

Desportiva (solo, aparelhos e acrobática), Atletismo, Raquetes, Râguebi, 

Orientação e Dança 

 

 

55 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 3 

Compreende o que ouve e o que lê 3 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Ficha de registo de comportamento e atitudes 
 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo: 
 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros 

quer no de adversários;  
 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções 

do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  
 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 

entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  
 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  
 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do grupo, 

considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade;  
 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades individuais 

e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 
 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 

sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  
 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo as 

atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da Cultura 
Física.  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 
Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de 
Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e 
Específica. 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma 
autónoma no seu quotidiano. 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar 
regras de higiene e de segurança. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
3.º 

Ciclo 
 Disciplina: 

Educação Moral e Religiosa 

Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 5 

40 
Cumprimento do código de conduta* 5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 20 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

60 

Desenvolvimento de uma postura crítica 5 
Metodologias de trabalho 10 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 15 
Rigor e coerência científica 15 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 

 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

Domínio: RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
 Compreender o que são o fenómeno religioso e a experiencia religiosa. 
 Construir uma chave de leitura religiosa da pessoa, da vida e da história. 
 Identificar o núcleo central das várias tradições religiosas. 
 Promover o diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e a colaboração entre 

os povos. 
Domínio: CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ DA VIDA 

 Identificar o núcleo central do cristianismo e do catolicismo 
 Conhecer a mensagem e cultura bíblicas. 
 Identificar os valores evangélicos. 
 Articular uma perspetiva sobre as principais propostas doutrinais da Igreja Católica. 
 Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu contributo para a construção da sociedade. 
 Descobrir a simbólica crista. 
 Reconhecer exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
 Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 

Domínio: ÉTICA E MORAL 
 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do quotidiano. 
 Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e o mundo. 
 Identificar o fundamento religioso da moral crista. 
 Reconhecer, a luz da mensagem crista, a dignidade da pessoa humana. 
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Ano de Escolaridade: 7º, 8º e 9º  Disciplina: Educação Visual 
 

 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliaçã

o 

Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

A
tit

ud
es

 e
 v

al
or

es
 

Responsabilidade 2 

15 

Assiduidade e pontualidade 1 

Cumprimento das regras de sala de aula   2 

Participação nas aulas teóricas   2 

Apresentação do material indispensável às atividades escolares   3 

Execução dos trabalhos de casa   1 

Trabalho de pesquisa e recolha de material para desenvolvimento das 
unidades de trabalho   

1 

Educação para a cidadania 
Respeito pelos outros  1 

Limpeza dos trabalhos, espaços e materiais 
escolares. 

2 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Métodos e organização no manuseamento de instrumentos e materiais 
didáticos específicos da disciplina 

8 

85 

Expressividade, criatividade e imaginação.  15 

Domínio e aplicação de técnicas e procedimentos 15 

Autonomia 10 

Cuidado na apresentação do trabalho individual 10 

Organização do caderno diário e capa de trabalho 7,5 

Compreensão da linguagem plástica 5 

Identificação e relacionamento de técnicas.  5 

Conhecimento de códigos e mensagens artísticas visuais.  5 

Auto e heteroavaliação 2,5 

Educação para a cidadania 

Apresenta trabalhos realizados utilizando as 
TIC. 

1 

Expressa-se de forma correta oralmente e 
por escrito. 

1 

 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
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2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
• Ficha comportamentos e atitudes 
• Caderno diário 
• A avaliação formativa efetuar-se-á ao longo das aulas através de registos de observação 

direta 
• Participação oral 
• Apresentação do material pedido 
• Avaliação do processo: empenho; criatividade; espírito crítico; trabalho desenvolvido e 

autonomia 
• Avaliação do produto final  
• Auto e heteroavaliação  

 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

1. Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e criação de formas.  
2. Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação.  
3. Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas.  
4. Dominar a aquisição de conhecimento geométrico.  
5. Compreender, reconhecer e distinguir conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-cor. 
6. Compreender diferentes tipos de projeção. 
7. Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica. 
8. Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação.  
9. Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas.  
10. Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação.  
11. Dominar tipologias de representação expressiva.  
12. Conhecer e relacionar e distinguir elementos de expressão e de composição da forma. 
13. Dominar tipologias de representação bi e tridimensional. 
14. Conhecer e relacionar processos de construção da imagem no âmbito dos mecanismos da 

visão. 
15. Compreender a noção de superfície e de sólido.  
16. Distinguir elementos de construção de poliedros. 
17. Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 
18. Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional.  
19. Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária. 
20. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
21. Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 
22. Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património. 
23. Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção. 
24. Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações culturais. 
25. Explorar e aplicar princípios básicos do Design e da sua metodologia.  
26. Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto.  
27. Explorar e aplicar princípios básicos da Arquitetura e da sua metodologia. 
28. Explorar e aplicar princípios básicos da Engenharia e da sua metodologia. 
29. Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto. 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 7º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(1) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 8º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(2) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2 - Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Físico-Química 
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 

Educação 
para a 
cidadania 

Assiduidade e pontualidade 1 

15% 

Apresentação/organização do material indispensável às atividades escolares 1 

Realização de tarefas de forma autónoma/TPC 2 

Participação/empenho nas actividades/espirito critico 3 

Cumprimento das regras de sala de aula/laboratório 5 

Compreensão 
e expressão 
em Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos/ escrita organizada e legível 2 

TIC Uso adequado das tecnologias da informação e comunicação 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

• Aquisição /compreensão de conceitos específicos 
• Relacionação e aplicação de conceitos 
• Interpretação correta de esquemas, gráficos, tabelas e 

textos 
• Utilização de vocabulário específico da disciplina 
• Aplicação de conhecimento a novas situações 
• Realização de cálculos na realização de problemas 
• Interpretação de procedimentos/resultados 

decorrentes das atividades práticas/ experimentais 
• Manuseamento de instrumentos e materiais didáticos 

específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 Fichas de avaliação   75 

85% 

Trabalho individual do aluno na 

aula 

5 

Trabalhos (de pesquisa e/ou 

laboratorial)  

5* 

(3) Ponderação atribuída ao indicador                                            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

*Se não forem realizados trabalhos de pesquisa na sala de aula os 5% revertem para as fichas de avaliação. 
 

2 -  Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
 Trabalhos de pesquisa  
 Caderno diário 
 Fichas de trabalho 
 Questões-aula 
 Relatórios de atividades experimentais 
 Trabalhos de grupo/individual 
  Registos organizados no caderno diário 
 Registos de observação do desempenho e das atitudes dos alunos nas aulas. 
 Autoavaliação e heteroavaliação. 
 Registo de observação da componente psicomotora em atividade experimental  

 

 



3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

• aplicar conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para   calcular 
valores de grandezas. 

• associar uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• caraterizar um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 
• recorrer a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar. 
• deduzir uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 
reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis. 

• definir um fenómeno, um conceito ou uma grandeza. 
• descrever um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um corpo ou 

corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 
dispositivo laboratorial. 

• utilizar critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  
• apresentar características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos. 
• recorrer a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação 
• identificar um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei. 
• utilizar conceitos ou leis, ou estabelecer  relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado.  
• justificar uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em 

informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si. 
• estabelecer  uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  
• relacionar fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou estabelecer relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. 
• representar, utilizando esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o 

conhecimento de um fenómeno. 
 
 
 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

15 
Cumprimento de Regras 4 

Empenho/responsabilidade 4 

Respeito e cooperação na sala de aula 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 
Oralidade 5 

Leitura 5 

Fichas de trabalho 10 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Fichas de avaliação 
       - Fichas de trabalho 
       - Grelhas de observação 
       - Registo de ocorrências 
       - Trabalhos de pesquisa 
       - Trabalhos individuais/grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

- compreender oralmente e por escrito as ideias principais e a informação relevante explícita. 
- interagir em conversas curtas bem estruturadas para trocar ideias, informações e opiniões. 
- usar vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando as estruturas gramaticais adequadas.  
- pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido.  
- pedir e dar informações diversas, utilizando vocabulário frequente e frases curtas, articulando as 
ideias com diferentes conectores de coordenação e subordinação.  
- exprimir-se, de forma simples, usando vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando 
estruturas gramaticais elementares. 
- pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido.  
- escrever mensagens e textos diversos (70-90 palavras) para falar do seu quotidiano. 
- utilizar vocabulário frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conectores de 
coordenação e subordinação, respeitando as convenções sociais.  
- usar corretamente as TIC como instrumento de trabalho. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 
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Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Francês 



 

Ano de Escolaridade: 9.º  Disciplina: Geografia 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
va

lo
re

s Organização do caderno diário 5 

15 Cumprimento de regras* 5 
Empenho/realização de tarefas 
 

5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 75 

85 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…); 2 
Produção de objetos (maquetas, …); 2 
Portefólios 2 
Apresentações orais 2 

* De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo de avaliação). 
 Trabalhos de pesquisa: temáticos (escritos/práticos), artigos para o jornal, apresentações, etc. 

(grelha de registo da avaliação). 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios, etc. (grelha de registo da avaliação). 
 Participação oral/comunicação em Geografia: correção linguística (grelha de registo de 

observações). 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações). 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização). 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação). 
 Registos de autoavaliação. 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período. 

 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

 Desenvolver hábitos de uso de instrumentos e técnicas geográficas de modo a compreender e 
resolver problemas no espaço; 

 Comunicar um fenómeno físico ou humano utilizando as linguagens mais adequadas; 
 Utilizar corretamente o vocabulário geográfico em descrições escritas de lugares, regiões e 

distribuições de fenómenos geográficos; 
 Ajustar métodos de trabalho mediante conteúdos e objetivos visados em Geografia (ler e interpretar 

mapas, gráficos, indicadores, legendas, localizar lugares, etc.); 
 Selecionar e utilizar técnicas gráficas, tratando a informação geográfica de forma clara e adequada. 
 Utilizar diferentes formas de comunicação para veicular o pensamento geográfico; 
 Realizar tarefas geográficas de âmbito psicomotor (manusear instrumentos, construir mapas e 

gráficos, calcorrear o terreno, etc.); 
 Usar informação sobre culturas estrangeiras com vista à compreensão de realidades geográficas; 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 



 Questionar fenómenos espaciais/identificar situações problemáticas; 
 Tomar iniciativa de realizar tarefas geográficas; 
 Ordenar e classificar as caraterísticas dos fenómenos geográficos, enumerando os que são mais 

importantes na sua localização e interação; 
 Desenvolver a utilização de dados/índices estatísticos, tirando conclusões a partir de exemplos reais 

que justifiquem as conclusões apresentadas; 
 Realizar pesquisas documentais sobre a distribuição irregular dos fenómenos naturais e humanos a 

nível nacional e mundial; 
 Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no ambiente natural, refletindo sobre 

as soluções possíveis, utilizando recursos, técnicas e conhecimentos geográficos; 
 Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a importância da preservação e 

conservação do ambiente como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável; 
 Refletir criticamente sobre a qualidade ambiental do lugar/região, sugerindo ações concretas e 

viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses espaços; 
 Problematizar situações evidenciadas em trabalhos realizados, formulando conclusões e 

apresentando-as em descrições escritas e/ou orais simples e/ou em material audiovisual; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação. 

 
 



 

Ano de Escolaridade: 9.º  Disciplina: História  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
va

lo
r

es
 Organização do caderno diário 5 

15 Cumprimento de regras* 5 
Empenho/realização de tarefas 5 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Fichas de avaliação 75 

85 

Trabalhos de pesquisa** 2 
Textos produzidos (resumos, sínteses, relatórios…) 2 
Produção de objetos (maquetas, …)** 2 
Portefólios** 2 
Apresentações orais 2 

*De acordo com as regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma). 
**Se não forem realizados trabalhos de pesquisa em grupo ou individualmente; textos produzidos pelos alunos (resumos, 
sínteses, relatórios…); produção de objetos (maquetas, …); Portefólios, os 10% deste objeto de avaliação revertem para as 
fichas de avaliação. 
 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Testes escritos (grelha de registo da avaliação) 
 Trabalhos de pesquisa: biografias, temáticos, artigos para o jornal, apresentações… (grelha de registo 

da avaliação) 
 Produção de textos: resumos/sínteses, relatórios… (grelha de registo da avaliação) 
 Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo (grelha de registo das 

observações) 
 Realização do trabalho de casa (grelha de registo da realização) 
 Avaliação do caderno diário (grelha de registo da avaliação) 
 Registos de autoavaliação 
 Grelha de registo da avaliação sumativa final de período 
 

 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

 Utiliza as noções de evolução, de multicausalidade, de multiplicidade e de relatividade cultural do 
relacionamento da História de Portugal com a História europeia e mundial; 
 Aplica procedimentos básicos da metodologia específica da História, nomeadamente a pesquisa e 

interpretação de fontes diversificadas, utilizando técnicas diversas de comunicação; 
 Integra e valoriza elementos do património histórico português no quadro do património histórico 

mundial; 
 Manifesta respeito por outros povos e culturas; 
 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura cívica; 
 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas; 
 Ser autónomo, desenvolvendo métodos de trabalho; 
 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação; 
 Utilizar as TIC para pesquisar e organizar informações. 
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1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento dos deveres escolares 4 

15 
Cumprimento de Regras 4 

Empenho/responsabilidade 4 

Respeito e cooperação na sala de aula 3 

Co
nh

ec
im

en
to

s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 

Fichas de avaliação 65 

85 
Oralidade 10 

Leitura 5 

Fichas de trabalho/trabalhos de grupo 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Fichas de avaliação 
       - Fichas de trabalho 
       - Grelhas de observação 
       - Registo de ocorrências 
       - Trabalhos de pesquisa 
       - Trabalhos individuais/grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá capaz de: 

• Compreender discursos produzidos de forma clara; 

• Compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual desde que adequados ao nível de conhecimentos do 

aluno;  

• Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de informação;  

• Utilizar dicionários diversificados para consulta;  

• Ler textos adaptados de leitura extensiva;  

• Interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos;  

• Produzir diálogos, com algum à-vontade, sobre tópicos da atualidade;  

• (Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequadas; 

• Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal; 

• Interagir, com relativa facilidade, sobre assuntos de caráter geral ;  

• Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade, utilizando vocabulário frequente, mas diversificado; 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Inglês 



• Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; 

• Conhecer universos culturais diferenciados;  

• Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas do funcionamento da língua com 

alguma complexidade: Connectors; Relative Pronouns; Reported Speech; Verbs; Passive Voice; Question-tags; 

Idioms;  Lexical Chunks; Language Awareness . 

          • Usar corretamente as TIC como instrumento de trabalho. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: MATEMÁTICA 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s e

 
Va

lo
re

s Interesse e persistência 5 
10 

Cumprimento de regras, relacionamento interpessoal/participação em grupo e 
voluntariedade 5 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Fichas de avaliação e exercícios de avaliação 70 

90 

Participação na construção do saber individua, dentro da sala de aula e através da 
realização de trabalhos extra-aula 10 

Capacidade de compreensão e expressão oral e escrita 5 

Enriquecimento do saber individual através da exploração de tecnologias 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

− Fichas de avaliação ; 
− Questões de aula; 
− Trabalhos de pesquisa: biografias, temas matemáticos, contribuição para o jornal escolar, …; 
− Realização de trabalhos extra-aula; 
− Observação de comportamentos e atitudes, em trabalho individual e em grupo; 
− Realização do trabalho de casa; 
− Avaliação do caderno diário; 
− Registos de autoavaliação. 
 

3- Perfil de aprendizagem 
Do programa em vigor, destacam-se três grandes finalidades para o Ensino da Matemática: a estruturação do 

pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade.  

1. A estruturação do pensamento – A apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, o estudo sistemático 

das suas propriedades e a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, têm um papel primordial na 

organização do pensamento, constituindo-se como uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo. O trabalho 

desta gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises objetivas, coerentes e comunicáveis. 

Contribui ainda para melhorar a capacidade de argumentar, de justificar adequadamente uma dada posição e de 

detetar falácias e raciocínios falsos em geral.  

2. A análise do mundo natural – A Matemática é indispensável a uma compreensão adequada de grande parte dos 

fenómenos do mundo que nos rodeia, isto é, a uma modelação dos sistemas naturais que permita prever o seu 



comportamento e evolução. Em particular, o domínio de certos instrumentos matemáticos revela-se essencial ao 

estudo de fenómenos que constituem objeto de atenção em outras disciplinas do currículo do Ensino Básico (Física, 

Química, Ciências da Terra e da Vida, Ciências Naturais, Geografia…).  

3. A interpretação da sociedade – Ainda que a aplicabilidade da Matemática ao quotidiano dos alunos se concentre, 

em larga medida, em utilizações simples das quatro operações, da proporcionalidade e, esporadicamente, no cálculo 

de algumas medidas de grandezas (comprimento, área, volume, capacidade,…) associadas em geral a figuras 

geométricas elementares, o método matemático constitui-se como um instrumento de eleição para a análise e 

compreensão do funcionamento da sociedade.  

Neste ciclo requerem-se os sete desempenhos seguintes, que constituem o perfil do aluno, com o sentido que se 

especifica:  

(1) Identificar/designar: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, sabendo definir o conceito 

apresentado como se indica ou de forma equivalente.  

(2) Reconhecer: O aluno deve apresentar uma argumentação coerente ainda que eventualmente mais informal do que 

a explicação fornecida pelo professor. Deve, no entanto, saber justificar isoladamente os diversos passos utilizados 

nessa explicação. 

(3) Reconhecer, dado…: O aluno deve justificar o enunciado em casos concretos, sem que se exija que o prove com 

toda a generalidade.  

(4) Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação 

concreta.  

(5) Provar/Demonstrar: O aluno deve apresentar uma demonstração matemática tão rigorosa quanto possível.  

(6) Estender: Este verbo é utilizado em duas situações distintas:  

(a) Para estender a um conjunto mais vasto uma definição já conhecida. O aluno deve definir o conceito como se 

indica, ou de forma equivalente, reconhecendo que se trata de uma generalização.  

(b) Para estender uma propriedade a um universo mais alargado. O aluno deve reconhecer a propriedade, podendo 

por vezes esse reconhecimento ser restrito a casos concretos.  

(7) Justificar: O aluno deve justificar de forma simples o enunciado, evocando uma propriedade já conhecida. 

No seu conjunto, e de modo integrado, estes desempenhos devem concorrer, a partir do nível mais elementar de 

escolaridade, para a aquisição de conhecimentos de factos e de procedimentos, para a construção e o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, para uma comunicação (oral e escrita) adequada à Matemática, para a 

resolução de problemas em diversos contextos e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente. 

 



 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 

va
lo

re
s 

Cumprimento de regras 3 

10 
Empenho/responsabilidade 3 

Uso correto das TIC como instrumento de trabalho 2 

Cumprimento dos deveres escolares 2 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s 

Fichas de avaliação 75 

90 Oralidade 10 

Fichas de trabalho/Oficinas de Escrita 5 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 

(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
− Fichas de avaliação. 
− Oficinas de escrita. 
− Fichas de trabalho. 
− Grelhas de observação 
− Registos de ocorrências. 
− Trabalhos de pesquisa. 

          -       Trabalhos individuais. 
          -       Trabalhos de grupo 
 

3- Perfil de aprendizagem 
O aluno deverá capaz de: 

Interpretar discursos orais. 
Registar e tratar informação. 
Produzir textos orais corretos de diferentes tipos e com diferentes finalidades- 
Reconhecer a variação da língua. 
Ler e interpretar textos diversos. 
Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. 
Identificar ideias-chave. 
Planificar, textualizar e rever textos. 
Escrever textos para expressar conhecimentos, comentários e textos expositivos e argumentativos. 
Ler e escrever para fruição estética. 
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 
Identificar processos fonológicos. 
Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
Identificar neologismos e arcaísmos. 
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Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: 9º  Disciplina: Português 



Manifestar autonomia, empenho, organização e postura cívica. 

* Todos os parâmetros se encontram balizados pelas metas curriculares definidas para a disciplina. 

 

Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico: 
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  
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Ano de Escolaridade: 
5º, 6º,  

7º, 8º e 9º  
 Disciplina: 

Oferta Complementar – 

Educação para a cidadania 

 
 

Parâmetros de avaliação: 
 

a) Comportamentos e atitudes; 
b) Participação nas atividades; 
c) Compreensão dos conceitos específicos; 
 

 
 
Menção/Avaliação: 
 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se 
numa menção qualitativa de “Não Satisfaz”, “Satisfaz” e “Satisfaz Bem” (a qual pode ser 
acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução do aluno) e uma menção quantitativa (1 a 5). 

 
 
Efeitos da Avaliação: 
 

A menção / avaliação obtida na OC-EC não releva para efeitos de transição e 
aprovação dos alunos nos termos dos critérios de transição e aprovação em vigor. 

 
 
 



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
10º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º e 11º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
BIOLOGIA E GEOLOGIA 

 
 
Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 

- Testes escritos teórico-práticos  
 
  Os testes apresentam duas componentes: a teórica e a prática 
 

• A componente teórica tem um peso de 70% (140 pontos num 
total de 200 pontos 

• A componente prática tem o peso de 30% (60 pontos num 
total de 200 pontos) 

 
 

90% 

 
- Trabalho em laboratório: 

• Interpretação de procedimentos/resultados decorrentes das 
atividades práticas/experimentais 

• Manuseamento de instrumentos e materiais didácticos 
específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 

 
 
 

5% 
 
 

 
Valores e atitudes   
 
         

 
• Observação direita e/ou registo em grelha própria 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, 

é assíduo e pontual, executa as tarefas que lhe são propostas.); 
 
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 

manifesta o desejo de aprender, assume uma postura 
adequada.); 

 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para 

dinamizar as atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns.  

 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, é organizado.). 
 
 
 

5% 
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Ano de Escolaridade: 10º  Disciplina: Educação Física  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 Assiduidade e pontualidade 1 

5 

Autonomia na realização das tarefas 1 

Cumprimento das regras  1 

Empenho/Participação 1 

Educação para a cidadania Respeito pelos outros; Fairplay 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 2 

95 

Conhece equipamento / história da modalidade 2 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 2 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

25 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia as competências definidas 
pela secção de EF: 
 - Matérias nucleares – Futebol, Corfebol, Luta, Voleibol, Basquetebol, 

Andebol, Ginástica Desportiva (solo, aparelhos e acrobática), Atletismo, 

Raquetes, Râguebi, Orientação e Dança 

 

 

60 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 2 

Compreende o que ouve e o que lê 2 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros 
quer no de adversários;  

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as 
opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 
entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  

 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do 
grupo, considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e 
objetividade;  

 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades 
individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo 
as atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da 
Cultura Física.  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 
Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade 
de Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas 
Geral e Específica. 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma 
autónoma no seu quotidiano. 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar 
regras de higiene e de segurança. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
Ensino 

Secundário 
 Disciplina: 

Educação Moral e 

Religiosa Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 2,5 

30 
Cumprimento do código de conduta* 2,5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 15 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

70 

Desenvolvimento de uma postura crítica 10 
Metodologias de trabalho 5 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 20 
Rigor e coerência científica 20 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação sumativa 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 
 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 
 

 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  10º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  

FILOSOFIA 
 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 Aquisição de 

novos 
conhecimentos. 
 Compreensão de 

ideias, termos e 
conceitos. 
 Aplicação de 

conhecimentos a 
novas situações. 
 Pesquisa, seleção e 

organização da 
informação 
específica da 
disciplina. 
 Domínio da língua 

portuguesa. 
 

 
 
 Testes escritos (75%) 

. 
 
 
 
 Trabalhos individuais e/ou grupo (15%) 

Grelha de registo 
Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 
Exposições planeadas 

 
 

 

90% 
 

 
Atitudes e Valores 
 
 Comunicação 

/participação 
 Comportamento  
 Sentido de 

responsabilidade  
 Autonomia e 

sentido crítico  
 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

• Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns. (2,5%) 
 

• Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada. 
Atento/concentrado, respeito pelos outros, assiduidade e 
pontualidade. (2,5%) 
 

• Realiza os TPC, traz o material necessário e executa as 
tarefas que lhe são propostas. Realiza das tarefas letivas, 
organiza o material necessário ao trabalho na sala de aula 
(2,5%) 

 
• Trabalha de forma independente, organiza o caderno 

diário, procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente e realiza as atividades letivas de forma 
autónoma, responsável e criativa (2,5%) 
 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º e 11º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
FÍSICA E QUÍMICA A 

 
 
Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 

- Testes escritos teórico-práticos  
 
  Os testes apresentam duas componentes: a teórica e a prática 
 

• A componente teórica tem um peso de 70% (140 pontos num 
total de 200 pontos 

• A componente prática tem o peso de 30% (60 pontos num 
total de 200 pontos) 

 
 

90% 

 
- Trabalho em laboratório: 

• Interpretação de procedimentos/resultados decorrentes das 
atividades práticas/experimentais 

• Manuseamento de instrumentos e materiais didácticos 
específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 

 
 
 

5% 
 
 

 
Valores e atitudes   
 
         

 
• Observação direita e/ou registo em grelha própria 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, 

é assíduo e pontual, executa as tarefas que lhe são propostas.); 
 
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 

manifesta o desejo de aprender, assume uma postura 
adequada.); 

 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para 

dinamizar as atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns.  

 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, é organizado.). 
 
 
 

5% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO     10º e 11ºANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  

                                                                                                            INGLÊS 
 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 
- Compreensão oral e 

escrita 

- Produção oral e 

escrita 

- Uso adequado da 
língua inglesa 
 
- Domínio de 
conteúdos 
socioculturais 

 
Compreensão e expressão escritas: 
 
 Testes escritos  

Dois testes escritos ou um teste e um trabalho equivalente por 
período. 
 

 
 
 
 
Compreensão e expressão oral: 
 Grelha de registo 

Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 
Exposições planeadas 
Interação 

        Outras atividades de avaliação da competência da oralidade 
 

 
 

65% 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudes e Valores 
 
 Responsabilidade 
 Cooperação com 

os outros 
 Assiduidade 
 Organização  
 Interesse e 

empenho 
 Participação nas 

tarefas da aula 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

Realiza os TPC, traz o material necessário, é assíduo e pontual, 
executa as tarefas que lhe são propostas. 
 
Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada.  

 
Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.  

 
Trabalha de forma independente, organiza o caderno diário, 
procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente. 
 

5% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º, 11º e 12º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
MATEMÁTICA A 

 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 

Conhecimentos e 
capacidades 

 
Testes escritos (conhecimentos) 
  
Em cada período haverá pelo menos dois testes escritos. 
 
Os testes têm a seguinte estrutura: 
1ª parte (45/50 pontos): entre 5 e 8 perguntas questões de 
escolha múltipla. 
 
2ª parte (150/155 pontos): questões de desenvolvimento. 
 
No enunciado dos testes devem constar as cotações de cada 
pergunta. A nota dos testes é obrigatoriamente quantitativa. 
 

75% 

 

Redações matemáticas/ questões de aula 
(capacidades/aptidões): 

Podem revestir a forma de relatórios, resolução de problemas, 
demonstrações, composições, projetos, notas, reflexões 
históricas,… 

 

15% 

Valores e atitudes 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, é 
assíduo e pontual, executas as tarefas que lhe são propostas.): 4%;  
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 
manifesta o desejo de aprender, assume uma postura adequada.): 
2%; 
 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar 
as atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.): 2%; 
 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, organiza o 
caderno diário, procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente.): 2%. 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO     10º, 11º e 12º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  
                                                                                                            PORTUGUÊS 

 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 
Oralidade 

Leitura 

Escrita 

Educação Literária 

Gramática 
 
 

 
Compreensão e expressão escritas: 
 
 Testes escritos  

Dois testes escritos ou um teste e um trabalho equivalente por 
período. 
Os testes têm a duração de duas unidades letivas. 

 
 Fichas de trabalho 
 Oficina de Escrita 

 
 
 
Compreensão e expressão oral: 
 Grelha de registo 

Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 
Exposições planeadas 
Interação 

        Contrato de leitura/Projeto de Leitura 
        Outras atividades de avaliação da competência da oralidade 

 

 
 

65% 
 

 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudes e Valores 
 
 Responsabilidade 
 Cooperação com 

os outros 
 Assiduidade 
 Organização  
 Interesse e 

empenho 
 Participação nas 

tarefas da aula 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

Realiza os TPC, traz o material necessário, é assíduo e pontual, 
executa as tarefas que lhe são propostas. 
 
Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada.  

 
Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.  

 
Trabalha de forma independente, organiza o caderno diário, 
procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente. 

 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico:  
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
11º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º e 11º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
BIOLOGIA E GEOLOGIA 

 
 
Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 

- Testes escritos teórico-práticos  
 
  Os testes apresentam duas componentes: a teórica e a prática 
 

• A componente teórica tem um peso de 70% (140 pontos num 
total de 200 pontos 

• A componente prática tem o peso de 30% (60 pontos num 
total de 200 pontos) 

 
 

90% 

 
- Trabalho em laboratório: 

• Interpretação de procedimentos/resultados decorrentes das 
atividades práticas/experimentais 

• Manuseamento de instrumentos e materiais didácticos 
específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 

 
 
 

5% 
 
 

 
Valores e atitudes   
 
         

 
• Observação direita e/ou registo em grelha própria 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, 

é assíduo e pontual, executa as tarefas que lhe são propostas.); 
 
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 

manifesta o desejo de aprender, assume uma postura 
adequada.); 

 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para 

dinamizar as atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns.  

 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, é organizado.). 
 
 
 

5% 
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Ano de Escolaridade: 11º  Disciplina: Educação Física  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 Assiduidade e pontualidade 1 

5 

Autonomia na realização das tarefas 1 

Cumprimento das regras  1 

Empenho/Participação 1 

Educação para a cidadania Respeito pelos outros; Fairplay 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 2 

95 

Conhece equipamento / história da modalidade 2 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 2 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

25 

O aluno, nas matérias selecionadas, evidencia as competências definidas 
pela secção de EF: 
 - Matérias nucleares – Futebol, Corfebol, Luta, Voleibol, Basquetebol, 

Andebol, Ginástica Desportiva (solo, aparelhos e acrobática), Atletismo, 

Raquetes, Râguebi, Orientação e Dança 

 

 

60 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 2 

Compreende o que ouve e o que lê 2 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros 
quer no de adversários;  

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as 
opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 
entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  

 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do 
grupo, considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e 
objetividade;  

 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades 
individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo 
as atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da 
Cultura Física.  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 
Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade 
de Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas 
Geral e Específica. 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma 
autónoma no seu quotidiano. 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar 
regras de higiene e de segurança. 

 



 

Ano de Escolaridade: 
Ensino 

Secundário 
 Disciplina: 

Educação Moral e 

Religiosa Católica 

 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

At
itu

de
s 

e 
va

lo
re

s Assiduidade /pontualidade 2,5 

30 
Cumprimento do código de conduta* 2,5 
Motivação, participação e empenho nas atividades desenvolvidas 10 
Realização das tarefas solicitadas 15 

Co
nh

ec
im

en
t

os
 e

 
ca

pa
ci

da
de

s  Capacidade de reflexão e interpretação 10 

70 

Desenvolvimento de uma postura crítica 10 
Metodologias de trabalho 5 
Postura comunicacional 5 
Assimilação e relacionação de conhecimentos 20 
Rigor e coerência científica 20 

* De acordo com as Regras de conduta na sala de aula (Conselho de Diretores de Turma) 
(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 
 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 
 Fichas de avaliação sumativa 
 Fichas de consulta 
 Fichas de trabalho 
 Grelhas de observação 
 Listas de verificação 
 Questionários 
 Registos de ocorrências 
 Relatórios 
 Textos escritos  
 Trabalhos de investigação 

 
 

 

 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  11º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  

FILOSOFIA 
 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 Aquisição de 

novos 
conhecimentos. 
 Compreensão de 

ideias, termos e 
conceitos. 
 Aplicação de 

conhecimentos a 
novas situações. 
 Pesquisa, seleção e 

organização da 
informação 
específica da 
disciplina. 
 Domínio da língua 

portuguesa. 
 

 
 
 Testes escritos (75%) 
 
 
 
 Trabalhos individuais e/ou grupo (15%) 

Grelha de registo 
Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 

 
 

 

90% 
 

 
Atitudes e Valores 
 
 Comunicação 

/participação 
 Comportamento  
 Sentido de 

responsabilidade  
 Autonomia e 

sentido crítico  
 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

• Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns. (2,5%) 
 

• Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada. 
Atento/concentrado, respeito pelos outros, assiduidade e 
pontualidade. (2,5%) 
 

• Realiza os TPC, traz o material necessário e executa as 
tarefas que lhe são propostas. Realiza das tarefas letivas, 
organiza o material necessário ao trabalho na sala de aula 
(2,5%) 

 
• Trabalha de forma independente, organiza o caderno 

diário, procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente e realiza as atividades letivas de forma 
autónoma, responsável e criativa (2,5%) 
 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º e 11º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
FÍSICA E QUÍMICA A 

 
 
Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 

- Testes escritos teórico-práticos  
 
  Os testes apresentam duas componentes: a teórica e a prática 
 

• A componente teórica tem um peso de 70% (140 pontos num 
total de 200 pontos 

• A componente prática tem o peso de 30% (60 pontos num 
total de 200 pontos) 

 
 

90% 

 
- Trabalho em laboratório: 

• Interpretação de procedimentos/resultados decorrentes das 
atividades práticas/experimentais 

• Manuseamento de instrumentos e materiais didácticos 
específicos da disciplina/domínio de técnicas e de 
procedimentos 

 

 
 
 

5% 
 
 

 
Valores e atitudes   
 
         

 
• Observação direita e/ou registo em grelha própria 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, 

é assíduo e pontual, executa as tarefas que lhe são propostas.); 
 
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 

manifesta o desejo de aprender, assume uma postura 
adequada.); 

 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para 

dinamizar as atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns.  

 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, é organizado.). 
 
 
 

5% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO     10º e 11ºANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  

                                                                                                            INGLÊS 
 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 
- Compreensão oral e 

escrita 

- Produção oral e 

escrita 

- Uso adequado da 
língua inglesa 
 
- Domínio de 
conteúdos 
socioculturais 

 
Compreensão e expressão escritas: 
 
 Testes escritos  

Dois testes escritos ou um teste e um trabalho equivalente por 
período. 
 

 
 
 
 
Compreensão e expressão oral: 
 Grelha de registo 

Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 
Exposições planeadas 
Interação 

        Outras atividades de avaliação da competência da oralidade 
 

 
 

65% 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudes e Valores 
 
 Responsabilidade 
 Cooperação com 

os outros 
 Assiduidade 
 Organização  
 Interesse e 

empenho 
 Participação nas 

tarefas da aula 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

Realiza os TPC, traz o material necessário, é assíduo e pontual, 
executa as tarefas que lhe são propostas. 
 
Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada.  

 
Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.  

 
Trabalha de forma independente, organiza o caderno diário, 
procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente. 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Rua 25 de Abril, n.º 350 | 4750 - 531 Lijó - Barcelos     
Tel. 253808170/1 | Fax 253808179 |  www.aevt.pt | secretaria@aevt.pt 
NIPC 600 077 900 

1 de 1 páginas 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º, 11º e 12º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
MATEMÁTICA A 

 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 

Conhecimentos e 
capacidades 

 
Testes escritos (conhecimentos) 
  
Em cada período haverá pelo menos dois testes escritos. 
 
Os testes têm a seguinte estrutura: 
1ª parte (45/50 pontos): entre 5 e 8 perguntas questões de 
escolha múltipla. 
 
2ª parte (150/155 pontos): questões de desenvolvimento. 
 
No enunciado dos testes devem constar as cotações de cada 
pergunta. A nota dos testes é obrigatoriamente quantitativa. 
 

75% 

 

Redações matemáticas/ questões de aula 
(capacidades/aptidões): 

Podem revestir a forma de relatórios, resolução de problemas, 
demonstrações, composições, projetos, notas, reflexões 
históricas,… 

 

15% 

Valores e atitudes 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, é 
assíduo e pontual, executas as tarefas que lhe são propostas.): 4%;  
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 
manifesta o desejo de aprender, assume uma postura adequada.): 
2%; 
 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar 
as atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.): 2%; 
 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, organiza o 
caderno diário, procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente.): 2%. 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO     10º, 11º e 12º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  
                                                                                                            PORTUGUÊS 

 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 
Oralidade 

Leitura 

Escrita 

Educação Literária 

Gramática 
 
 

 
Compreensão e expressão escritas: 
 
 Testes escritos  

Dois testes escritos ou um teste e um trabalho equivalente por 
período. 
Os testes têm a duração de duas unidades letivas. 

 
 Fichas de trabalho 
 Oficina de Escrita 

 
 
 
Compreensão e expressão oral: 
 Grelha de registo 

Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 
Exposições planeadas 
Interação 

        Contrato de leitura/Projeto de Leitura 
        Outras atividades de avaliação da competência da oralidade 

 

 
 

65% 
 

 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudes e Valores 
 
 Responsabilidade 
 Cooperação com 

os outros 
 Assiduidade 
 Organização  
 Interesse e 

empenho 
 Participação nas 

tarefas da aula 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

Realiza os TPC, traz o material necessário, é assíduo e pontual, 
executa as tarefas que lhe são propostas. 
 
Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada.  

 
Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.  

 
Trabalha de forma independente, organiza o caderno diário, 
procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente. 

 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico:  
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
12º Ano 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO     10º, 11º e 12º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  
                                                                                                            PORTUGUÊS 

 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 
Oralidade 

Leitura 

Escrita 

Educação Literária 

Gramática 
 
 

 
Compreensão e expressão escritas: 
 
 Testes escritos  

Dois testes escritos ou um teste e um trabalho equivalente por 
período. 
Os testes têm a duração de duas unidades letivas. 

 
 Fichas de trabalho 
 Oficina de Escrita 

 
 
 
Compreensão e expressão oral: 
 Grelha de registo 

Apresentação oral de um trabalho individual (momento 
formal) 
Exposições planeadas 
Interação 

        Contrato de leitura/Projeto de Leitura 
        Outras atividades de avaliação da competência da oralidade 

 

 
 

65% 
 

 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudes e Valores 
 
 Responsabilidade 
 Cooperação com 

os outros 
 Assiduidade 
 Organização  
 Interesse e 

empenho 
 Participação nas 

tarefas da aula 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

Realiza os TPC, traz o material necessário, é assíduo e pontual, 
executa as tarefas que lhe são propostas. 
 
Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada.  

 
Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.  

 
Trabalha de forma independente, organiza o caderno diário, 
procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente. 

 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data de aprovação pelo Conselho Pedagógico:  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

12º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  

BIOLOGIA  
 

 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 

Conhecimentos e 
capacidades 

• Testes escritos teóricos (Domínio conceptual) 
 
 65% 

•  Componente prática/experimental (Domínio 
procedimental) 

 
- Atividades e/ou relatórios experimentais e/ou questionários relativos 
às atividades experimentais e/ou Trabalhos de pesquisa  e/ou 
apresentações temáticas e/ou testes escritos e/ou fichas de trabalho 
e/ou Trabalho em laboratório. 
 

 
 

30% 

Valores e atitudes 

 
• Observação direta e/ou registo em grelha própria 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, é 
assíduo e pontual, executas as tarefas que lhe são propostas.); 
 
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 
manifesta o desejo de aprender, assume uma postura adequada.); 
 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de atividades comuns.);  
 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, é organizado.) 
 
 

5% 
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Ano de Escolaridade: 12º  Disciplina: Educação Física  
 

1- Critérios de aplicação 
Domínio 

avaliação 
Indicadores / Parâmetros da avaliação 

(1) 

(%) 

(2) 

(%) 

At
itu

de
s e

 v
al

or
es

 Assiduidade e pontualidade 1 

5 

Autonomia na realização das tarefas 1 

Cumprimento das regras  1 

Empenho/Participação 1 

Educação para a cidadania Respeito pelos outros; Fairplay 1 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 c

ap
ac

id
ad

es
 

Conhece e aplica as regras dos diferentes jogos / modalidades 2 

95 

Conhece equipamento / história da modalidade 2 

Conhece e aplica as regras básicas de higiene 2 

Zonas de aptidão física (necessita de melhorar; zona saudável e acima da 

zona saudável) – Programa FitEscola 

 

25 

O aluno, nas matérias seleccionadas, evidencia as competências definidas 
pela secção de EF: 
 - Matérias nucleares – Futebol, Corfebol, Luta, Voleibol, Basquetebol, 

Andebol, Ginástica Desportiva (solo, aparelhos e acrobática), Atletismo, 

Raquetes, Râguebi, Orientação e Dança 

 

 

60 

Expressa-se de forma correta oralmente e por escrito. 2 

Compreende o que ouve e o que lê 2 

(1) Ponderação atribuída ao indicador 
(2) Ponderação atribuída ao domínio 

 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

 Avaliação formativa (ao longo das aulas através de registos de observação direta) 
 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 
 Testes de Aptidão Física (Bateria de testes FitEscola) 
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3- Perfil de aprendizagem 

O aluno deverá ser capaz de participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros 
quer no de adversários;  

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as 
opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles;  

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 
entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  

 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do 
grupo, considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e 
objetividade;  

 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das atividades 
individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 
sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, compreendendo 
as atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento como elementos de elevação 
cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como fatores 
limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das modalidades da 
Cultura Física.  

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 
Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; da Força Rápida; da Velocidade 
de Reação Simples e Complexa, de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas 
Geral e Específica. 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física de uma forma 
autónoma no seu quotidiano. 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar 
regras de higiene e de segurança. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
10º, 11º e 12º ANOS 

Ano Letivo 2017/ 2018  
MATEMÁTICA A 

 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 

Conhecimentos e 
capacidades 

 
Testes escritos (conhecimentos) 
  
Em cada período haverá pelo menos dois testes escritos. 
 
Os testes têm a seguinte estrutura: 
1ª parte (45/50 pontos): entre 5 e 8 perguntas questões de 
escolha múltipla. 
 
2ª parte (150/155 pontos): questões de desenvolvimento. 
 
No enunciado dos testes devem constar as cotações de cada 
pergunta. A nota dos testes é obrigatoriamente quantitativa. 
 

75% 

 

Redações matemáticas/ questões de aula 
(capacidades/aptidões): 

Podem revestir a forma de relatórios, resolução de problemas, 
demonstrações, composições, projetos, notas, reflexões 
históricas,… 

 

15% 

Valores e atitudes 

 
- Responsabilidade (Realiza os TPC, traz o material necessário, é 
assíduo e pontual, executas as tarefas que lhe são propostas.): 4%;  
- Comportamento (Respeita o outro, intervém ordenadamente, 
manifesta o desejo de aprender, assume uma postura adequada.): 
2%; 
 
- Participação (Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar 
as atividades propostas, colabora na elaboração de atividades 
comuns.): 2%; 
 
- Autonomia (Trabalha de forma independente, organiza o 
caderno diário, procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente.): 2%. 

10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  12º ANO 
Ano Letivo 2017/ 2018  

PSICOLOGIA B 
 
 
 

Domínios Instrumentos de avaliação Ponderação 
 
Conhecimentos e 
capacidades 
 
 Aquisição de 

novos 
conhecimentos. 
 Compreensão de 

ideias, termos e 
conceitos. 
 Aplicação de 

conhecimentos a 
novas situações. 
 Pesquisa, seleção e 

organização da 
informação 
específica da 
disciplina. 
 Domínio da língua 

portuguesa. 
 

 
 
 Testes escritos (75%) 
 
 
 
 Trabalhos individuais e/ou grupo (15%) 

Grelha de registo 
 
 

 90% 
 

 
Atitudes e Valores 
 
 Comunicação 

/participação 
 Comportamento  
 Sentido de 

responsabilidade  
 Autonomia e 

sentido crítico  
 

 
Observação direta e/ou registo em grelha própria 

• Exprime-se com clareza, intervém para dinamizar as 
atividades propostas, colabora na elaboração de 
atividades comuns. (2,5%) 
 

• Respeita o outro, intervém ordenadamente, manifesta o 
desejo de aprender, assume uma postura adequada. 
Atento/concentrado, respeito pelos outros, assiduidade e 
pontualidade. (2,5%) 
 

• Realiza os TPC, traz o material necessário e executa as 
tarefas que lhe são propostas. Realiza das tarefas letivas, 
organiza o material necessário ao trabalho na sala de aula 
(2,5%) 

 
• Trabalha de forma independente, organiza o caderno 

diário, procura novas estratégias, supera dificuldades 
autonomamente e realiza as atividades letivas de forma 
autónoma, responsável e criativa (2,5%) 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
    

        

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
2017/2018 
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Ano de 

Escolaridade: 

5º, 6º, 7º, 8º,  

9º, 10, 11º e 12º 
 Disciplina: 

Educação Especial – Currículo 

Específico Individual 
 

1- Critérios de aplicação 
Critérios de Avaliação para alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente com Currículo 
Específico Individual (CEI), (ao abrigo do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro) 
 

Domínios Parâmetros Indicadores Ponderação 

 
A

T
IT

U
D

E
S 

E
 V

A
L

O
R

E
S 

 
Autonomia e 

Responsabilidade 

- Assiduidade e pontualidade. 
- Cumprimento das regras de higiene e segurança. 
- Responsabilidade (tarefas e materiais). 
- Autonomia na execução de tarefas.  
- Organização e registo de instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
Participação 

- Iniciativa para a concretização de tarefas. 
- Empenho na realização das tarefas propostas.  
- Oportunidade da intervenção. 
- Qualidade da intervenção (adequação ao contexto). 

 
Comportamento 

- Cumprimento de regras. 
- Respeito pelo outro e pelo património.  
- Postura na aula (contributo para o bom funcionamento). 
- Adequação de atitudes a diferentes contextos.  

C
A

PA
C

ID
A

D
E

S 
 

E
 

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S  

Saber/ Saber 
Fazer 

- Aquisição de conceitos/conhecimentos. 
- Mobilização de conhecimentos para atividades funcionais. 
- Nível de compreensão oral ou gestual.  
- Nível de compreensão escrita.  

 
 

30% 

 
2- Instrumentos de avaliação 
 Fichas de trabalho (informativas e de verificação). 
  Avaliação diagnóstica.   
 Grelhas de registo de observação. 
  Grelhas de autoavaliação, no final de cada período. 
  Dossiê de trabalhos realizados. 
 Trabalhos individuais/ grupo. 

 
O resultado obtido pelos alunos com CEI deverá ser apresentado através de uma menção qualitativa, nos termos 
definidos no seguinte quadro:   
 

Menção Intervalo 
Muito Bom  De 85 a 100% 
Bom De 70 a 84% 
Suficiente  De 50 a 69% 
Insuficiente De 0 a 49% 
Observações:  
Considera-se como positivo todo o objetivo/competência adquirida e parcialmente adquirida.  

 
Atendendo às características dos alunos com CEI, a avaliação poderá não contemplar alguns dos itens e instrumentos 
indicados, situação que estará salvaguardada nos seus Programas Educativos Individuais. Para as demais situações, 
aplica-se o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  



 

 

 

                         

 
 
 

Critérios de Avaliação 
 

Português Língua Não Materna 
(PLNM)  

 

 

 

 

 

Ano Letivo 2017/2018 

 



 

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 

 

Critérios de Avaliação 2017/2018 

Ano de Escolaridade: Português Língua Não Materna 

1- Critérios de aplicação 

Domínio 
avaliação 

Indicadores / Parâmetros da avaliação (1) 
(%) 

(2) 
(%) 

A
ti

tu
d

es
 e

 v
al

o
re

s 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares;  
15 

30 

Autonomia no trabalho individual; 
Realização das tarefas: solicitadas, propostas e por iniciativa própria; 
Assiduidade e pontualidade; 
Capacidade de autoavaliação;  

Sentido de responsabilidade;  
15 Espírito crítico;  

Persistência e criatividade; 
Solidariedade e respeito pelos outros e pela diferença; 
Espírito de cooperação; 

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s 

e
 c

ap
ac

id
ad

es
 Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos; 5 

70 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas; 5 

Progressão na aprendizagem; 10 

Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos (orais, escritos e digitais); 10 

Interação com os outros, fazendo uso de diferentes formas de expressão; 10 

Organização; 5 

Resultados das avaliações formativas e sumativas. 25 
(1) Ponderação atribuída ao indicador            (2)Ponderação atribuída ao domínio 

2- Instrumentos e técnicas de avaliação 

- Observação do nível de participação e envolvimento dos alunos nas atividades letivas e não letivas: 
- Registo da progressão ou do retrocesso dos alunos; 
- Grelhas de autoavaliação; 
- Produções dos alunos. 

3-  Perfil de aprendizagem  

O aluno deverá capaz de: 
Níveis de 

Proficiência 
Perfis terminais 

 

 

A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 

muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 

outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 

exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 

modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

 

 

A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 

prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio 

circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 

troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode 

descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 

relacionados com necessidades imediatas 

 

 

B1  

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 

estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 

momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região 

onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos 

que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 

esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião 

ou um projeto. 
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