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Critérios Gérais dé Avaliaçao
Entendendo que a avaliação é um processo que, para avaliadores e avaliados, tem de
se afirmar pela transparência e pelo rigor, idealizámos uma sequência onde procurámos
responder a questões como: avaliar o quê? Avaliar como? Avaliar para quê?
Assim, as várias etapas a percorrer resultam da concertação entre professores e alunos
sobre o que vai ser objeto de avaliação, qual o instrumento a usar para esse fim, e de que
modo o resultado obtido se vai traduzir numa informação quantitativa que reflita o estado
das aprendizagens que o aluno realizou.

Objeto de Avaliação
O professor comunica aos alunos com a antecedência mínima de uma semana os
conhecimentos, as capacidades, os comportamentos e as atitudes que serão objeto de
avaliação.
No caso dos testes, deve ser divulgada uma matriz com conteúdos, cotação por conteúdos
e estrutura do teste.

Instrumento de avaliação
O professor define com os alunos qual o instrumento a utilizar para a recolha de informação:
teste, relatório, pesquisa bibliográfica, trabalho de casa, questionário, trabalhos de grupo,
portefólio, …
Recomenda-se a diversificação dos instrumentos, utilizando no mínimo 3 instrumentos
diferentes por período, adequando-os ao(s) objeto(s) e à modalidade de avaliação.
No caso dos testes deve proceder-se à harmonização de linguagem a utilizar para que aos
termos utilizados seja sempre atribuído o mesmo significado. Essa harmonização deve ser
definida a nível de cada grupo de recrutamento.

Tradução da avaliação
• O professor divulga as formas de classificação de acordo com o instrumento adotado e
esclarece o seu peso na avaliação sumativa a realizar no final do período.
• Vai sendo progressivamente transmitida mais informação aos alunos sobre a avaliação
das suas aprendizagens: no 1.º ciclo, os instrumentos de avaliação utilizados são alvo de
uma menção qualitativa e quantitativa global; no 2º ciclo, para além das informações
qualitativa e quantitativa globais, são fornecidas as cotações de cada pergunta; no 3º ciclo

5

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

e ensino secundário, acrescentar-se-ão ainda, em cada instrumento de avaliação, as
cotações das respostas.

A informação qualitativa traduz-se na seguinte nomenclatura:
Percentagem

Menção qualitativa

Valores

0 a 49

Insuficiente

0a9

50 a 69

Suficiente

10 a 13

70 a 89

Bom

14 a 17

90 a 100

Muito Bom

18 a 20

Comunicação dos resultados
As componentes formativa e pedagógica de avaliação são subvalorizadas se a realização
da avaliação e a comunicação dos seus resultados se distanciarem no tempo. Este período
não pode exceder duas semanas.

Ponderação
Nível de Ensino

Domínio Cognitivo

Domínio Social

1º Ciclo

80%

20%

2º Ciclo

80%

20%

3º Ciclo

80%

20%

Ensino Secundário1

Mínimo 70%

Mínimo 5%

Valorização da progressão nas aprendizagens
Entendendo que as questões de adaptação ao contexto escolar potenciam a melhoria dos
desempenhos ao longo do ano e desejando ver no reconhecimento dessa melhoria uma
fonte de motivação para os alunos, a avaliação sumativa produzida em cada momento
integra as ponderações trimestrais 1, 2, 2 respetivamente.

1

A especificação das ponderações por disciplina é feita em sede de departamento curricular.
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Critérios de transição e conclusão de ciclo


Transição no 1º ciclo

No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o
limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética
Escolar, o professor titular da turma em articulação com o departamento curricular, decida
pela retenção.
Ao longo do 1º ciclo o aluno transita de ano de escolaridade desde que não obtenha, na
avaliação sumativa final do 3º período menção não satisfatória a Português e a Matemática
simultaneamente.


Transição nos 2º e 3º ciclos

Nos 2º e 3º ciclos o aluno de ano desde que tenha três ou menos níveis inferiores a 3 e, no
caso de ter três níveis inferiores a 3, nenhum deles ser a Português nem a Matemática.

Níveis inferiores a 3 no final do ano letivo
Quaisquer três disciplinas não incluindo Português nem Matemática
Ex: (HGP + EV + EM)

Efeito
Transição

Quaisquer três disciplinas incluindo Português ou Matemática
Ex: (Port + Ing + CN), (FQ + Mat + EV)

Retenção

Mais de três disciplinas

Retenção

Para além disto, os alunos não podem registar consecutivamente no 7º e 8º anos níveis
inferiores a 3 simultaneamente a Português e Matemática.



Conclusão de ciclo

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a a
menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas disciplinares ou
disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática;
b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em Matemática e
simultaneamente menção não satisfatória nas outras áreas disciplinares, no caso do
1º ciclo;
c) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2º e 3º
ciclos.
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CRITERIOS ESPECIFICOS DE AVALIAÇAO2
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

PARÂMETROS

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

DOMÍNIO COGNITIVO

 Formação Pessoal e Social
 Expressão/Comunicação
 Domínio das expressões (plástica,

 Recolha sistemática
de dados

musical, físico-motora e

 Registo de

dramática)

observações

 Domínio da linguagem oral e
abordagem à escrita
 Domínio da matemática
 Área de Conhecimento do Mundo

 Análise de
trabalhos produzidos
pelas crianças
 Autoavaliação

SOCIAL

DOMÍNIO

 Análise da
 Pontualidade
 Assiduidade

avaliação dos
encarregados de
educação

Salvaguarda-se a alteração devidamente fundamentada e autorizada pela direção dos critérios a

2

seguir enunciados.
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1.º CICLO
Em termos globais, a tabela seguinte define as ponderações, por instrumento de avaliação,
que vão subjazer aos critérios específicos estabelecidos para cada área curricular.

Objeto de Avaliação

Instrumentos de
avaliação

Ponderação

Competências gerais
nacional
Testes escritos

60%

transversais

Outras fichas / trabalhos

20%

- domínio da Língua

escritos

Competências
80%

Ponderação Domínio Cognitivo

definidas no currículo

específicas
de cada área disciplinar
Competências

Portuguesa

Competências Sociais

Grelhas de observação

Respeito por regras de

20%

Ponderação Domínio Social

- utilização das TIC

trabalho e de

Trabalhos realizados na

convivência

aula/em casa.

Empenho nas tarefas

Fichas de registo de

propostas

autoavaliação

20%

9

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Língua Portuguesa
PARÂMETROS

 Leitura
 Conhecimento explícito da língua
 Expressão escrita

 Compreensão do oral
 Expressão oral

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Registos de avaliação de
leitura e da compreensão
leitora
Testes escritos
Outras fichas / trabalhos
escritos na aula

60%

Participação oral
Trabalhos de casa
Grelhas de observação

20%

Matemática
PARÂMETROS



Conhecimento de conceitos e
procedimentos.



Raciocínio matemático.



Comunicação matemática.



Resolução de problemas.

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Testes escritos
Outras fichas/trabalhos

60%

Participação Oral
Trabalhos de casa
Grelhas de observação

20%

Estudo do Meio
PARÂMETROS


Aquisição, compreensão e
aplicação de conhecimentos nos
seguintes domínios:

INSTRUMENTOS

Testes escritos
Outras fichas/trabalhos
(individuais e/ou de grupo)

PONDERAÇÃO

60%

Localização no espaço e no tempo
O conhecimento natural e social
Dinamismo da inter-relação entre o
natural e o social


Pesquisa e tratamento de
informação

Participação Oral
Trabalhos de casa
Registos de observação

20%
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Áreas de Expressão Artística (Musical, Plástica e Dramática)
PARÂMETROS


Desenvolvimento da criatividade



Desenvolvimento da capacidade
de expressão e comunicação

INSTRUMENTOS

Trabalhos individuais e/ou
de grupo

PONDERAÇÃO

80%

Registos de observação

Educação Física
PARÂMETROS


Domínio das habilidades motoras



Aplicação dos conhecimentos

INSTRUMENTOS

Registos de observação

PONDERAÇÃO

80%
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2º CICLO
Português
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar

Instrumentos de avaliação

Empenho
Social
(Aprender
a estar)
20%

Respeito pelas Regras
Material

Observação Direta
Grelhas de Observação

DOMÍNIO COGNITIVO
LEITURA

20%

GRAMÁTICA

20%

Instrumentos de avaliação:
. Testes
. Fichas de trabalho

ESCRITA

20%

. Grelhas de verificação
. Pesquisas
. Fichas de leitura

Compreensão do oral

10%

Avaliação formal da
oralidade:
Testes de compreensão oral

ORALIDADE
Expressão oral

10%

Apresentações orais
Debates
Simulações
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Inglês
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar

Instrumentos de avaliação

Empenho
Social
(Aprender
a estar)

Respeito pelas Regras

20%
Material

Observação Direta
Grelhas de Observação

DOMÍNIO COGNITIVO
LEITURA

25%

GRAMÁTICA

20%

ESCRITA

15%

Compreensão do oral/Interação oral

10%

Instrumentos de avaliação:
. Testes
. Fichas de trabalho
. Trabalhos de pesquisas
……….
Avaliação formal da
oralidade:
Testes de compreensão oral

ORALIDADE

Expressão oral

10%

Apresentações orais
Simulações
………..
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História e Geografia de Portugal

Compreender a História:

Cognitivo
(80%)

Temporalidade



Espacialidade



Contextualização

Tratar a informação
Aplicar os conceitos
Comunicar, utilizando bem o
vocabulário específico

Aplicação de dois testes por período:
– Distribuição prévia da matriz, com o
tipo de questões e as cotações
– Classificação final quantitativa
– Análise dos erros com a turma.
No 1º, 2º e 3º períodos:

Utilizar as fontes
OUTROS (10%)

Domínio



Instrumentos de avaliação
TE ST ES ( 7 0 %)

Capacidades

Domínio

–

Uma

ficha

do

caderno

de

atividades do aluno (escrita)
– Uma questão aula (escrita).
No 3º período:
– Um trabalho de pesquisa (escrito e
com comunicação à turma).

Ser portador do material e cumprir as regras
de organização do caderno diário:
Posse do material didático

Seguir as orientações do professor; Copiar
todos os sumários e outros registos da aula;
Ter cuidado com a caligrafia, ortografia e
apresentação do caderno.
Avaliação durante o período
Realização ou não dos trabalhos de casa e

Domínio

Empenho nas tarefas

Social

propostas

(20%)

de outras tarefas propostas pelo professor:
Atividades do dossiê do aluno, leituras,
resumos…
Avaliação durante o período
Cumprir regras de funcionamento da turma:

Respeito pelos compromissos
e pelas regras de trabalho na
sala de aula

Pontualidade; Entrada e saída da sala;
Limpeza da sala e arrumação do material;
Participação oportuna e adequada na aula;
Respeito pela opinião de outros;
Entreajuda.
Avaliação durante o período
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Matemática

Parâmetros de avaliação

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

Objetivos gerais:




DOMÍNIO COGNITIVO – 80%





Capacidades Transversais:
 Raciocínio matemático:
Justificação
Argumentação
Formulação e teste de conjeturas




DOMÍNIO SOCIAL – 20%

Números e cálculo – desenvolver o sentido
de número, promover a compreensão dos
números e operações e a capacidade de
cálculo mental e escrito;
Geometria - desenvolver o sentido espacial,
com ênfase na visualização e compreensão
das propriedades de figuras geométricas no
plano e no espaço
Álgebra- explorar e investigar regularidades,
compreender
a
noção
de
proporcionalidade direta, usar o raciocínio
proporcional e resolver problemas
Organização e tratamento de dadosdesenvolver a capacidade de compreender
e de produzir informação estatística

Comunicação matemática:
Interpretação
Representação
Expressão
Discussão

Testes escritos

70%

Questão aula
7%

80%

Trabalhos de
casa:
-resolução de
exercícios;
-atividades de
pesquisa;

3%

-resumos.

Resolução de problemas:
Compreensão do problema
Conceção, aplicação e justificação de
estratégias

Respeito por regras de trabalho e de convivência
Empenho nas tarefas propostas

Grelhas de
observação

20%

Posse do material didático na aula
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Ciências da Natureza

DOMÍNIO SOCIAL – 20%

DOMÍNIO COGNITIVO – 80%

Parâmetros de avaliação

Aquisição, compreensão e aplicação de

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

Testes escritos

70%

Questão aula

7%

Trabalhos de
casa/pesquisa/
relatórios

3%

conhecimentos
Interpretação de textos, imagens, tabelas e gráficos
80%

Pesquisa e organização de informação
Realização de experiências/interpretação de
resultados

Respeito por regras de trabalho e de convivência
Empenho nas tarefas propostas

Grelhas de
observação

20%

Posse do material didático na aula
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Domínio Social

Domínio Cognitivo

Educação Visual

O aluno adquire conhecimentos (cientifico/técnico).

20%

O aluno utiliza a linguagem específica dos elementos de comunicação
visual com intencionalidade expressiva.

20%

O aluno relaciona e utiliza metodicamente nas suas produções, materiais,
técnicas, utensílios e instrumentos de desenho.

20%

O aluno concebe, organiza e concretiza projetos envolvendo ações de
análise de requisitos e recursos disponíveis.

20%

Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo.
20%
Empenho nas tarefas propostas.
Posse de Material

No âmbito dos objetivos gerais do 2.° Ciclo_ as metas incidem sobre os conteúdos :
 materiais básicos de desenho,
 elementos constituintes da forma,

comunicação e narrativa visual, cor, espaço,

Património
 Discurso
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Educação Tecnológica
Critérios Específicos
Domínio

Descritores

%

O aluno adquire conhecimentos (científicos, técnicos, históricos e
sociais)

20%

O aluno interpreta e utiliza a linguagem específica

COGNITIVO

da tecnologia e da técnica na análise do produto tecnológico
20%
O aluno relaciona e utiliza metodicamente nas suas
produções materiais, instrumentos e técnicas de fabricação e
construção

20%

O aluno concebe, organiza e concretiza projetos
tecnológicos envolvendo ações de análise de requisitos e
recursos disponíveis

20%

Respeito pelas regras de convivência e trabalho de
Social

Grupo
Empenho nas tarefas propostas

20%

Posse de Material

No âmbito dos objetivos gerais do 2.° Ciclo_ as metas incidem sobre os conteúdos :
 tecnologia e o objeto técnico,

medições,
 comunicação tecnológica,

fontes de energia,
 matérias-primas e materiais,

movimentos,
Educação
Musical

processos de utilização, fabrico e construção e estruturas.
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Educação Musical

DOMÍNIOS

COGNITIVO

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

 Fichas de avaliação escrita

25

 Execução de peça(s) instrumental(is)

25

 Leitura musical melódica

10

 Leitura musical rítmica

10

 Participação oral

10

80%

 Posse do material didático na aula
(caderno, instrumento e partituras/fichas)
 Respeito por regras de convivência e de trabalho
[Pontualidade, Participação oportuna, cooperação,
SOCIAL

respeito pelos colegas e professor(a)]

20%

 Empenho nas tarefas propostas
(realização de TPC, trabalhos escritos, outras actividades
musicais, e execução das tarefas propostas na aula)
TOTAL

100%
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DOMÍNIO COGNITIVO
(CONHECIMENTOS, CAPACIDADES)

DOMÍNIO SOCIAL

Educação Física
Parâmetros de avaliação

Ponderação

Modalidades/Instrumentos
de avaliação

 Posse do Material didático na aula:
7,5%
 Respeito por regras de convivência
e de trabalho (pontualidade,
cooperação, respeito pelas normas
da disciplina, professor e colegas,
cumprimento dos hábitos de
higiene pessoais): 5%
 Empenho nas tarefas propostas:
7,5%

20%

 Observação direta nas
aulas/Fichas de registo
diário

(desempenho

social)

Nota: No 2º e no 3º ciclo, o não cumprimento de qualquer um dos itens será
penalizado com 0,5 valores por cada aula na escala de 1 a 5. No Secundário o
não cumprimento de qualquer um dos itens será penalizado com 1 valores por
cada aula na escala de 1 a 20.
 Observação direta nas
aulas/Fichas de registo
diário e em momentos
de avaliação sumativa
(desempenho motor)

 Domínio das Habilidades Motoras:
70%

Aplicação dos conhecimentos: 10%
80%

Testes escritos (Mínimo 1
por período): 5% (2º Ciclo)
e
15% (3º
ciclo
e
SEC)Trabalhos/Prestações
individuais (relatórios de
aula,
questões
aula,
trabalhos
escritos,
trabalhos de casa, etc.):
5%
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Educação Moral e Religião Católica

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA
DISCIPLINA



Conhecimento e comunicação da
mensagem humanista e cristã;
Compreensão e significado dos valores
humanos e cristãos.

 Testes
e/
ou
2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA Trabalhos individuais

DOMÍNIO COGNITIVO







De
participação
em
atividadese
aprendizagens, individuais e coletivas,  Fichas de trabalho/
de acordo com regras estabelecidas;
Exercícios interativos.
De atuação de acordo com as normas,
regras e critérios de atuação pertinente,
de convivência, de trabalho, de  Trabalhos de grupo.
responsabilização e de sentido ético das
acções definidas pela comunidade
escolar nos seus vários contextos, a
começar pela sala de aula;
De
questionamento
da
realidade
existencial;
De fundamentação da priorização dos
valores e das razões das escolhas
pessoais.

50 %

10%

20%

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA
 De expressão oral e escrita;
 De análise, interpretação, resumo e
redacção de textos.

DOMÍNIO SOCIAL

 Posse do material didático na aula;
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho:
- Assiduidade e pontualidade;
- Civilidade;
- Responsabilidade no cumprimento de
prazos;
- Atitude crítica;
- Participação adequada.

 Observação
nas
aulas
e
na
comunidade escolar.
 Nos processos e
atividadesde trabalho
e aprendizagem.
 Nas iniciativas a
decorrer
fora
do
espaço escolar.

20%

 Empenho nas tarefas propostas.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Mundo Atual e Cidadania
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

OBJECTO DE AVALIAÇÃO

Respeito
pelas
regras
de
convivência e de trabalho
- Cumpre regras
- Respeita bens e equipamento
- Intervém adequadamente
- Respeita as opiniões dos outros
Predisposição
para
refletir
debater diferentes temáticas
-

-

e

Demonstra
interesse
pelas
questões que afetam os outros
e o mundo
Coopera com os outros para o
bem comum
Exprime e fundamenta as suas
opiniões
Apresenta propostas e tira
conclusões

 Relatórios de
ocorrências, quer
positivas quer
negativas sobre os
alunos
 Quantidade e
qualidade das
participações de
caráter disciplinar
 Reflexões escritas e
pesquisas
 Debates
 Trabalhos em
pequeno e em
grande grupo
 Autoavaliação

TRADUÇÃO DA
AVALIAÇÃO
Avaliação
qualitativa
sintética que traduz a
apreciação através dos
indicadores:
Não Revela (NR)
Revela (R)
Revela Claramente
(RC)
Esta
avaliação
é
expressa globalmente
nas menções de:
 NÃO SATISFAZ
 SATISFAZ
 SATISFAZ BEM
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

3º CICLO
Português
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar

Instrumentos de avaliação

Empenho
Social
(Aprender
a estar)
20%

Respeito pelas Regras
Material

Observação direta
Grelhas de Oobservação

DOMÍNIO COGNITIVO
LEITURA

30%

GRAMÁTICA

15%

ESCRITA

25%

Instrumentos de avaliação:
. Testes
. Fichas de trabalho
. Grelhas de verificação
. Pesquisas
. Fichas de leitura

Compreensão do oral

5%

.Avaliação formal da
oralidade:
.Testes de compreensão oral

ORALIDADE

5%
Expressão oral

.Apresentações orais
.Interação oral
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Língua estrangeira (Inglês, Francês e Espanhol)
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Social
(Aprender
a estar)

Instrumentos de avaliação

Empenho
Respeito pelas Regras

20%
Material

Observação Direta
Grelhas de Observação

DOMÍNIO COGNITIVO
LEITURA

25%

Instrumentos de avaliação:

GRAMÁTICA

20%

. Testes

ESCRITA

15%

. Grelhas de verificação

. Fichas de trabalho
. Trabalhos de pesquisas

10%
Interação oral (compr./expressão)

Avaliação formal da
oralidade:

ORALIDADE
10%
Expressão oral (produção)

Testes de compreensão oral
Apresentações orais
Simulações
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

História

DOMÍNIO COGNITIVO











Domínio da espacialidade
Domínio da temporalidade
Capacidade de
contextualizar
Compreensão de
situações/processos históricos
Conhecimento de fatos
Capacidade de relacionar
fatos
Interpretação de fontes
históricas
Pesquisa e tratamento de
informação
Compreensão e expressão
na língua portuguesa

DOMÍNIO SOCIAL

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO



PONDERAÇÃO

Fichas de avaliação: 60%
(cada ficha disponibilizará 5%
da sua cotação total para a
expressão escrita);
80%



Outros trabalhos escritos (10%);



Participação oral (10%).



Posse do material didático na
aula
Respeito por regras de
convivência e de trabalho
Empenho nas tarefas
propostas




20%
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Geografia
Parâmetros de Avaliação

Instrumentos de Avaliação

Capacidades no domínio da
disciplinaConhecimentos e
Capacidades

Descrever fenómenos geográficos
- Localizar os diferentes lugares à
superfície da Terra recorrendo a
diferentes formas de
representação.

(80%)



Testes escritos (60%)



Participação oral (10%)



Outros (Fichas, Relatórios,
Projetos,...) (10%)

- Compreender a importância dos
fenómenos naturais e humanos.
-Realizar pesquisas documentais
sobre a distribuição dos fenómenos
naturais e humanos em diferentes
escalas.
- Seleccionar e utilizar técnicas
gráficas e cartográficas para tratar
informação geográfica.
- Problematizar as inter-relações de
fenómenos naturais e humanos e
os seus impatos.
- Reflectir criticamente sobre
questões geográficas.

Atitudes
e
Valores
(20%)

- Posse do material didático na
aula


Grelhas de Observação

-Respeito pelas regras de
convivência e de trabalho
-Empenho nas tarefas propostas
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Matemática

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO e INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Domínio Social

Domínio Cognitivo

Objetivos gerais:
 Desenvolver o sentido de número, a
compreensão dos números e das
operações e a capacidade de cálculo
mental e escrito.
 Desenvolver o sentido espacial, a
compreensão das transformações
geométricas e da noção de
demonstração.
 Desenvolver a linguagem e o pensamento
algébricos.
 Desenvolver a capacidade de
compreender e de produzir informação
estatística e a compreensão da noção de
probabilidade.

(1) - Testes escritos
(2) - Questões aula
(3) – Outras tarefas

- resolução de
exercícios;
- resolução de
problemas;
- composições
matemáticas;
- apresentações orais;

Capacidades transversais
 Resolução de problemas
Compreensão do problema
Conceção, aplicação e justificação de
estratégias
 Raciocínio matemático
Formulação, teste e demonstração de
conjeturas
Indução e dedução
Argumentação
 Comunicação matemática
Interpretação
Representação
Expressão
Discussão

80%

(1) 65%
(2) 10%
(3) 5%

- atividades de
pesquisa;
- relatórios;
- resumos;
-…


Autoavaliação

 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

 Observação direta

20%

 Posse do material didático na aula
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Ciências Naturais
INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
 Competências específicas da disciplina
Conhecer termos e conceitos.
Compreender conceitos.
Interpretar dados.
Resolver problemas.

Domínio Cognitivo

Realizar actividades experimentais.
 Competências transversais

80%

Interpretar textos, imagens, tabelas e gráficos.
Analisar informação oral e escrita.
Aplicar conhecimentos a novas situações.
Produzir textos escritos.
Elaborar

e

apresentar

trabalhos

usando

linguagem

adequada.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Testes - 65%
 Ficha prática/experimental - 10%


Qualidade da participação oral - 5%
Respeito por regras de convivência e de trabalho

Domínio Social

Empenho nas tarefas propostas
Posse do material didático na aula
A percentagem a atribuir a cada um dos parâmetros de avaliação será
definida em cada conselho de turma

20%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Grelha de observação
 Ficha de registo de autoavaliação
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Físico-Química

Domínio Social

Domínio Cognitivo

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
-Conhece termos;
-Define conceitos;
-Identifica imagens e esquemas;
- Interpreta tabelas, gráficos e textos;
-Aplica
conhecimentos
em
novas
situações;
-Resolve questões diversas;
-Produz textos escritos;
-Pesquisa, organiza e comunica
informação usando linguagem
adequada;
-Manuseia materiais.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

-Testes escritos (T)-65%

Outros trabalhos (OT) 15%
(Trabalho de pesquisa,
Questão-Aula, Relatório de AL)
Nota; Cada instrumento tem o
mesmo peso

80%

Grelhas de observação

20%

-Respeito por regras de convivência e de
trabalho
-Empenho nas tarefas propostas
-Posse do material didático na aula
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

DOMÍNIOS

Educação Visual

PARÂMETROS

Aquisição, Compreensão, Aplicação de

COGNITIVO

Conhecimentos:
• Capacidade de expressão e comunicação
visual - 30%
• Capacidade para criar projetos de natureza
diversa – 20%
• Domínio de materiais e técnicas de expressão
plástica – 30%

SOCIAL

• Posse do material didático na aula
• Respeito por regras de convivência e de
trabalho
• Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

- Grelhas/Registo de
Avaliação
- Fichas de trabalho
-Trabalhos individuais
e/ou em grupo

80 %

realizados na aula
- Trabalhos de casa*
- Trabalho de Pesquisa *
- 15 %

- Grelhas/Registo de
Observação

20 %

- Autoavaliação
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

COGNITIVO

DOMÍNIOS

Educação Tecnológica

PARÂMETROS

Aquisição de saberes (científicos, técnicos, históricos e
sociais)
Capacidade de criar/executar projetos de natureza diversa
Domínio de técnicas e procedimentos

PONDERAÇÃO

30%
80 %

25%
25%

SOCIAL

Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo
Empenho nas tarefas propostas

20 %

Posse de Material
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Educação Musical
DOMÍNIOS

COGNITIVO

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

 Fichas de avaliação escrita

25

 Execução de peça(s) instrumental(is)

25

 Leitura musical melódica

10

 Leitura musical rítmica

10

 Participação oral

10

80%

 Posse do material didático na aula
(caderno, instrumento e partituras/fichas)
 Respeito por regras de convivência e de trabalho
[Pontualidade, Participação oportuna, cooperação,
SOCIAL

respeito pelos colegas e professor(a)]

20%

 Empenho nas tarefas propostas
(realização

de

TPC,

trabalhos

escritos,

outras

atividadesmusicais, e execução das tarefas propostas na
aula)
TOTAL

100%
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

DOMÍNIOS

Artes Plásticas

PARÂMETROS

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Aquisição, Compreensão, Aplicação de

COGNITIVO

Conhecimentos:
• Capacidade de expressão e comunicação
visual – 25 %
• Capacidade para criar projetos de natureza
diversa – 25 %
• Domínio de materiais e técnicas de

- Fichas de trabalho
-Trabalhos individuais e/ou em
grupo realizados na aula

80 %

- Trabalhos de casa*
- Trabalho de Pesquisa * - 15 %

expressão plástica – 30 %

SOCIAL

• Posse do material didático na aula
• Respeito por regras de convivência e de
trabalho
• Empenho nas tarefas propostas

- Grelhas/Registo de
Observação

20 %

- Autoavaliação
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

DOMÍNIO COGNITIVO
(CONHECIMENTOS E CAPACIDADES)

DOMÍNIO SOCIAL

Educação Física
Parâmetros de avaliação

Ponderação

Modalidades/Instrumentos
de avaliação

 Posse do Material didático na aula:
7,5%
 Respeito por regras de convivência
e de trabalho (pontualidade,
cooperação, respeito pelas normas
da disciplina, professor e colegas,
cumprimento dos hábitos de
higiene pessoais): 5%
 Empenho nas tarefas propostas:
7,5%

20%

 Observação direta nas
aulas/Fichas de registo
diário

(desempenho

social)

Nota: No 2º e no 3º ciclo, o não cumprimento de qualquer um dos itens será
penalizado com 0,5 valores por cada aula na escala de 1 a 5. No Secundário o
não cumprimento de qualquer um dos itens será penalizado com 1 valores por
cada aula na escala de 1 a 20.
 Observação direta nas
aulas/Fichas de registo
diário e em momentos
de avaliação sumativa
(desempenho motor)

Domínio das Habilidades Motoras:
60%

Aplicação dos conhecimentos: 20%

80%

Testes escritos (Mínimo 1
por período): 5% (2º Ciclo)
e
15% (3º
ciclo
e
SEC)Trabalhos/Prestações
individuais (relatórios de
aula,
questões
aula,
trabalhos
escritos,
trabalhos de casa, etc.):
5%
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
 Conhecimento adquirido no âmbito das
tecnologias
 Capacidade crítica e de autoavaliação
 Utilização das ferramentas informáticas
com correção
 Domínio de operações elementares no
uso das aplicações informáticas
 Qualidade do trabalho realizado e a
forma como o gere e organiza
 Pesquisa metódica, seleção,
tratamento, produção e comunicação
da informação
 Capacidade de explorar, investigar e
aplicar conceitos em diferentes
situações
 Criatividade – originalidade no
tratamento do tema, ilustrações,
imagem e apresentação

Domínio Social

DOMÍNIOS
DE
AVALIAÇÃO

Domínio Cognitivo

Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação

Posse do material didático na aula
Respeito por regras de convivência e de
trabalho
Empenho nas tarefas propostas

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO
 Ficha de
avaliação
diagnóstica

40%

 Testes teóricopráticos

40%

 Trabalho de
projeto

 Fichas de
autoavaliação

20%

 Grelhas de
observação

35

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Educação Moral e Religião Católica
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA
DISCIPLINA



Conhecimento e comunicação da
mensagem humanista e cristã;
Compreensão e significado dos valores
humanos e cristãos.
 Testes

50 %

 Fichas
de
trabalho/ Exercícios
interativos.

20%

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA

DOMÍNIO COGNITIVO







De participação em actividades e
aprendizagens, individuais e colectivas,
de acordo com regras estabelecidas;
De actuação de acordo com as
normas, regras e critérios de actuação
pertinente, de convivência, de trabalho,
de responsabilização e de sentido ético
das acções definidas pela comunidade
escolar nos seus vários contextos, a
começar pela sala de aula;
De
questionamento da
realidade
existencial;
De fundamentação da priorização dos
valores e das razões das escolhas
pessoais.

10%
 Trabalhos
individuais e/ou de
grupo.

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA
 De expressão oral e escrita;
 De análise, interpretação, resumo e
redacção de textos.

DOMÍNIO SOCIAL

 Posse do material didático na aula;
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho:
- Assiduidade e pontualidade;
- Civilidade;
- Responsabilidade no cumprimento de
prazos;
- Atitude crítica;
- Participação adequada.
 Empenho nas tarefas propostas.

 Observação nas
aulas
e
na
comunidade
escolar.
 Nos processos e
actividades
de
trabalho
e
aprendizagem.
 Nas iniciativas a
decorrer fora do
espaço escolar.

5%
10%

5%
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Mundo Atual e Cidadania
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

OBJECTO DE AVALIAÇÃO

Respeito
pelas
regras
de
convivência e de trabalho
- Cumpre regras
- Respeita bens e equipamento
- Intervém adequadamente
- Respeita as opiniões dos outros
Predisposição
para
refletir
debater diferentes temáticas
-

-

e

Demonstra
interesse
pelas
questões que afetam os outros
e o mundo
Coopera com os outros para o
bem comum
Exprime e fundamenta as suas
opiniões
Apresenta propostas e tira
conclusões

 Relatórios de
ocorrências, quer
positivas quer
negativas sobre os
alunos
 Quantidade e
qualidade das
participações de
caráter disciplinar
 Reflexões escritas e
pesquisas
 Debates
 Trabalhos em
pequeno e em
grande grupo
 Autoavaliação

TRADUÇÃO DA
AVALIAÇÃO
Avaliação
qualitativa
sintética que traduz a
apreciação através dos
indicadores:
Não Revela (NR)
Revela (R)
Revela Claramente
(RC)
Esta
avaliação
é
expressa globalmente
nas menções de:
 NÃO SATISFAZ
 SATISFAZ
 SATISFAZ BEM
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

ENSINO SECUNDÁRIO
Português
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Social
5%
(Aprender a
ser / estar)

Instrumentos de avaliação

Empenho
Observação Direta
Grelhas de registo

Respeito pelas Regras

Material

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

65%

Testes

5%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Produção Oral

Interação Oral:
(Compreensão
/Expressão)

Instrumentos de avaliação

25 %

Ouvir - Falar

Avaliação formal da
oralidade:

(15%)
. Apresentações orais
(10%)
. Interação Oral

38

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Inglês e Espanhol
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Social
(Aprender a
ser / estar)

Instrumentos de avaliação

Empenho
Observação Direta

Respeito pelas Regras

Grelhas de registo

Material

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

55%

Testes

10%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Produção Oral

Interação Oral:
(Compreensão
/Expressão)

Instrumentos de avaliação

30 %

Ouvir - Falar

Avaliação formal da
oralidade:

(15%)
. Apresentações orais
(15%)
. Interação Oral / testes de
compreensão oral
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Filosofia

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA
DISCIPLINA






Fatos
Argumentos
Conceitos e problemas
Metodologias de trabalho
Teorias

DOMÍNIO COGNITIVO

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA
DISCIPLINA
 De análise, síntese e interpretação
 De exercício lógico e argumentativo
 De resolução de problemas lógicos e
conceptuais
 De reflexão crítica sobre questões
filosóficas
 De recolha e tratamento de informação
 De mobilização e transferência de
conhecimentos e procedimentos
 De autonomia
 De expressão e participação em
debates

Avaliação Sumativa
95 %
(A
ponderação
parcelar
variará em
função do
momento e do
tipo de
avaliação)

 Testes escritos.
 Trabalhos escritos e
orais.
 Intervenção oral.
 Trabalhos de casa
 Outros

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA
 De expressão oral e escrita.
 De análise, interpretação, resumo e
redacção de textos.

DOMÍNIO SOCIAL

 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho:
5%
 Empenho nas tarefas propostas:

 Observação nas
aulas e na comunidade
escolar.
 Nos processos e
atividadesde trabalho
e aprendizagem.
 Nas iniciativas a
decorrer fora do
espaço escolar.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Educação Física

DOMÍNIO COGNITIVO
(CONHECIMENTOS E CAPACIDADES)

DOMÍNIO SOCIAL

Parâmetros de avaliação
 Posse do Material didático na aula:
7,5%
 Respeito por regras de convivência
e de trabalho (pontualidade,
cooperação, respeito pelas normas
da disciplina, professor e colegas,
cumprimento dos hábitos de
higiene pessoais): 5%
 Empenho nas tarefas propostas:
7,5%

Ponderação

Modalidades/Instrumentos
de avaliação
 Observação direta nas
aulas/Fichas de registo
diário

(desempenho

20%
social)

Nota: No 2º e no 3º ciclo, o não cumprimento de qualquer um dos itens será
penalizado com 0,5 valores por cada aula na escala de 1 a 5. No Secundário o
não cumprimento de qualquer um dos itens será penalizado com 1 valores por
cada aula na escala de 1 a 20.
 Observação direta nas
aulas/Fichas de registo
diário e em momentos
de avaliação sumativa
(desempenho motor)

 Domínio das Habilidades Motoras:
60%
80%
Aplicação dos conhecimentos: 20%

Testes escritos (Mínimo 1
por período): 5% (2º Ciclo)
e
15% (3º
ciclo
e
SEC)Trabalhos/Prestações
individuais (relatórios de
aula,
questões
aula,
trabalhos
escritos,
trabalhos de casa, etc.):
5%
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Matemática A

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO e INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Conhecimentos Específicos da Disciplina

Domínio Cognitivo

 Ampliar o conceito de número;
 Ampliar conhecimentos de Geometria no
Plano e no Espaço
 Iniciar o estudo da Análise Infinitesimal;
 Ampliar conhecimentos de Estatística e
Probabilidades;
 Conhecer aspetos da História da
Matemática.

95%
(1) - Testes escritos

(1) 85%

(2) - Questões aula

(2) 5%

(3) – Outras tarefas

(3) 5%

- resolução de
exercícios;
- resolução de
problemas;
- composições
matemáticas;
- apresentações orais;

Capacidades e Competências Específicas
da Disciplina
 Desenvolver a capacidade de utilizar a
Matemática na interpretação e
intervenção no real;
 Desenvolver o raciocínio e pensamento
científico;
 Desenvolver a capacidade de comunicar.

- atividades de
pesquisa;
- relatórios;

Conhecimentos e Capacidades Transversais
da Língua Portuguesa

Domínio Social

 De expressão oral e escrita.
 De análise, interpretação, resumo e
redação de textos.

- resumos;
-…


Autoavaliação

 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

 Observação direta

5%

 Posse do material didático na aula
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Física e Química A / Física
INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
da

 Competências transversais
-Conhecer termos;
-Definir conceitos;
(65%)

Teórica e aplicação teórico prática

específicas

-Identificar imagens e esquemas;
-Interpretar
textos;

tabelas,

gráficos

e

-Aplicar conhecimentos a novas
situações;

-Testes
(60%)

escritos

-Questão-aula
(5%)

-Resolver questões diversas;
-Produzir textos escritos;
-Elaborar e apresentar trabalhos.

95%

 Planificar/realizar
atividade
experimental de acordo com as
normas de segurança;
 Interpretar
corretamente
objectivo do trabalho;
(30%)

Componente prática e/ou experimental

Domínio Cognitivo

 Competências
disciplina;

PONDERAÇÃO

o

-Fichas
de
controlo (30%)

 Elaborar/Executar
de
forma
eficiente o protocolo experimental;
 Reflectir criticamente
resultados obtidos;

sobre

 Manusear
corretamente
equipamento utilizado;

os
o

 Produzir textos escritos;

Domínio Social

 Relatar a atividade experimental.
-Respeito por regras de trabalho e convivência
-Empenho nas tarefas propostas
-Posse do material didático na aula

Grelhas de
observação

5%
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Biologia Geologia / Biologia

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Domínio Científico

Componente Teórica e aplicação teórico prática
Parâmetros de Avaliação
 Conhecer termos;
 Definir conceitos;
 Interpretar imagens, esquemas, tabelas, gráficos e textos;
 Aplicar conhecimentos a novas situações;
 Produzir textos escritos;
 Elaborar e apresentar trabalhos;
 Evidenciar oralmente conhecimentos científicos.
Instrumentos de avaliação e respetiva ponderação
-Testes de Avaliação (60%)
-Questões aula (5%)
Componente prática e/ou experimental
Parâmetros de Avaliação
 Planificar/realizar atividades de acordo com as normas de
segurança;
 Interpretar corretamente o objetivo do trabalho;
 Elaborar/Executar de forma eficiente o protocolo experimental;
 Refletir criticamente sobre os resultados obtidos;
 Manusear corretamente o equipamento utilizado;
 Produzir textos escritos;
 Relatar a atividade experimental.

PONDERAÇÃO

65%

30%

Instrumentos de avaliação
-Ficha prática/experimental (30%)

Domínio Social

Parâmetros de Avaliação
 Respeito pelas regras de convivência e de trabalho:
 Empenho nas tarefas propostas
 Posse do material didáctico na aula

5%

Instrumentos de avaliação
 Grelha de observação.
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História A

DOMÍNIO COGNITIVO











Domínio da espacialidade
Domínio da temporalidade
Capacidade de contextualizar
Compreensão de
situações/processos históricos
Conhecimentos de fatos
Capacidade de relacionar
fatos
Interpretações de fontes
históricas
Pesquisa e tratamento de
informação
Compreensão e expressão na
língua portuguesa

DOMÍNIO SOCIAL

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO



Fichas de avaliação (75%)



Outros trabalhos escritos (10%);



Participação oral (10%).



Posse do material didático na
aula
Respeito por regras de
convivência e de trabalho
Empenho nas tarefas propostas

PONDERAÇÃO

95%




5%
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Matemática Aplicada às Ciências Sociais

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO e INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Conhecimentos Específicos da Disciplina

Domínio Cognitivo

 Iniciar o estudo de Métodos de Apoio à
Decisão;
 Ampliar conhecimentos de Estatística e
Probabilidades;
 Iniciar o estudo de Modelos Matemáticos;
 Conhecer aspetos da História da
Matemática.

95%
(1) - Testes escritos

(4) 85%

(2) - Questões aula

(5) 5%

(3) – Outras tarefas

(6) 5%

Capacidades e Competências Específicas
da Disciplina

- resolução de
exercícios;
- resolução de
problemas;
- composições
matemáticas;
- apresentações orais;

 Desenvolver a capacidade de utilizar a
Matemática na interpretação e intervenção
no real;
 Desenvolver o raciocínio e pensamento
científico;
 Desenvolver a capacidade de comunicar.

- atividades de
pesquisa;

Conhecimentos e Capacidades Transversais
da Língua Portuguesa

Domínio Social

 De expressão oral e escrita.
 De análise, interpretação, resumo e
redação de textos.

- relatórios;
- resumos;
-…


Autoavaliação

 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

 Observação direta

5%

 Posse do material didático na aula
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Geografia A
Parâmetros de Avaliação

Instrumentos de
Avaliação

Conhecimentos específicos da disciplina
Valorizar as diferenças entre indivíduos e culturas.
1.Demonstrar espírito de tolerância e capacidade de diálogo crítico;
2.Aceitar desafios partilhando riscos e dificuldades.
3.Desenvolver a percepção espacial no sentido de uma progressiva apropriação criativa dos espaços de
vida.
4.Avaliar o contributo das Tecnologias da Informação e Comunicação como fator de desenvolvimento
na compreensão
e utilização individual e social do espaço geográfico.
5.Interessar-se pela conciliação entre o crescimento económico e a melhoria da qualidade de vida das
populações associando-os à valorização do património natural e cultural.
6.Intervir no sentido de atenuar as assimetrias territoriais, valorizando a preservação das diferenças entre
regiões.
•
Testes
7.Utilizar corretamente os conceitos geográficos.
escritos (90%)
8.Descrever e interpretar situações geográficas.
9.Identificar situações problemáticas relativas ao espaços geográfico.
10.Utilizar os métodos indutivos e dedutivos no estudo de fenómenos geográficos;
11.Utilizar o processo de inferência para interpretar documentos geográficos, encaminhar a pesquisa,
responder a
problemas ou levantar novos problemas.
12.Sistematizar dados dando-lhe coerência e organizando-os em categorias na procura de modelos
explicativos de
organização do território.
13.Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográficas desenvolvidas ao longo do processo de
aprendizagem.
14.Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente os meios
informáticos, telemáticas e vídeo.
15.Reconhecer a necessidade de mudança da escala de análise na compreensão do espaço geográfico.
16.Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos geográficos.
•
Outros
17.Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial com diferentes graus de
(Fichas,
desenvolvimento
Relatórios,
científico e tecnológico.
Projectos,
18.Relacionar transformações na organização do espaço geográfico com as potencialidades e as limitações
Participação
das Novas
Oral...) (5%)
Tecnologias da Informação.
19.Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recursos com situações
20.de desigual desenvolvimento, a nível local e/ou regional.
21.Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar das desigualdades de
desenvolvimento.
22.Compreender a estruturação do território nacional em diferentes escalas de análise, assim como as
suas
interacções com outros espaços, particularmente com os espaços ibérico e europeu.

Conhecimentos e Capacidades (95%)



Atitudes e Valores
(5%)

Capacidades no dominio específicas da disciplina
- Promover a apetência pelo saber/ pensar o espaço geográfico e a disponibilidade permanente
para a reconstrução crítica do próprio saber;
- Desenvolver atitudes que proporcionem a compreensão da relação do homem com a natureza e o valor
das diferentes culturas e sociedades;
- Desenvolver a curiosidade geográfica como promotora da educação para a cidadania;
- Desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial numa perspetiva de
sustentabilidade;
- Incentivar a participação nas discussões relativas à organização do espaço, ponderando os riscos
ambientais e para
a saúde envolvidos nas tomadas de decisão.



Posse do material didático na aula



Respeito pelas regras de convivência e de trabalho



Empenho nas tarefas propostas

 Grelhas de
Observação
(5%)
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Psicologia B
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA
DISCIPLINA

DOMÍNIO COGNITIVO







Fatos
Argumentos
Conceitos e problemas
Metodologias de trabalho
Teorias

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA
DISCIPLINA
De análise, síntese e interpretação
De relacionação
De resolução de problemas
De reflexão crítica
De aplicação
De mobilização e transferência de
conhecimentos e procedimentos
 De autonomia
 De expressão e participação em
debates







3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA

95 %
(A
ponderação
parcelar
variará em
função do
momento e do
tipo de
avaliação)

Avaliação Sumativa





Testes escritos.
Trabalho escrito3
Questão aula
-----------

 De expressão oral e escrita.
 De análise, interpretação, resumo e
redacção de textos.

DOMÍNIO SOCIAL

 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

5%

 Observação
nas
aulas e na comunidade
escolar.
 Nos
processos
e
atividadesde trabalho
e aprendizagem.
 Nas
iniciativas
a
decorrer
fora
do
espaço escolar.

3

Trabalho escrito individual a realizar no segundo período letivo. Critérios de classificação: autenticidade,
originalidade e organização. Classificável de 0 a 20, a não apresentação do trabalho corresponde a zero valores.
A presença de longas passagens copiadas de outros trabalhos, sobretudo da Internet, implica a não classificação
qualitativa do trabalho.
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Geografia C
Parâmetros de Avaliação

Instrumentos de
Avaliação

Conhecimentos específicos da disciplina
Valorizar as diferenças entre indivíduos e culturas.
1.Demonstrar espírito de tolerância e capacidade de diálogo crítico;
2.Aceitar desafios partilhando riscos e dificuldades.
3.Desenvolver a percepção espacial no sentido de uma progressiva apropriação criativa dos espaços de
vida.
4.Avaliar o contributo das Tecnologias da Informação e Comunicação como fator de desenvolvimento
na compreensão
e utilização individual e social do espaço geográfico.

5.Interessar-se pela conciliação entre o crescimento económico e a melhoria da qualidade de vida das
populações associando-os à valorização do património natural e cultural.
6.Intervir no sentido de atenuar as assimetrias territoriais, valorizando a preservação das diferenças entre
regiões.
7.Utilizar corretamente os conceitos geográficos.
8.Descrever e interpretar situações geográficas.
9.Identificar situações problemáticas relativas ao espaços geográfico.
10.Utilizar os métodos indutivos e dedutivos no estudo de fenómenos geográficos;

11.Utilizar o processo de inferência para interpretar documentos geográficos, encaminhar a pesquisa,
responder a
problemas ou levantar novos problemas.
12.Sistematizar dados dando-lhe coerência e organizando-os em categorias na procura de modelos
explicativos de
organização do território.
13.Rentabilizar técnicas de expressão gráfica e cartográficas desenvolvidas ao longo do processo de
aprendizagem.
14.Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente os meios
informáticos, telemáticas e vídeo.
15.Reconhecer a necessidade de mudança da escala de análise na compreensão do espaço geográfico.
16.Reconhecer a existência de diferentes padrões de distribuição dos fenómenos geográficos.
17.Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial com diferentes graus de
desenvolvimento
científico e tecnológico.
18.Relacionar transformações na organização do espaço geográfico com as potencialidades e as limitações
das Novas
Tecnologias da Informação.
19.Relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recursos com situações
20.de desigual desenvolvimento, a nível local e/ou regional.
21.Reconhecer a importância do ordenamento do território no atenuar das desigualdades de
desenvolvimento.
22.Compreender a estruturação do território nacional em diferentes escalas de análise, assim como as
suas
interacções com outros espaços, particularmente com os espaços ibérico e europeu.

Conhecimentos e Capacidades (95%)



Testes
escritos
(80%)

Outros
(Fichas,
Relatórios,
Projetos...)
(15%)

Atitudes e Valores
(5%)

Capacidades e Competências Específicas da Disciplina
- Promover a apetência pelo saber/ pensar o espaço geográfico e a disponibilidade permanente
para a reconstrução crítica do próprio saber;
- Desenvolver atitudes que proporcionem a compreensão da relação do homem com a natureza e o valor
das diferentes culturas e sociedades;
- Desenvolver a curiosidade geográfica como promotora da educação para a cidadania;
- Desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial numa perspetiva de
sustentabilidade;
- Incentivar a participação nas discussões relativas à organização do espaço, ponderando os riscos
ambientais e para
a saúde envolvidos nas tomadas de decisão.



Posse do material didático na aula



Respeito pelas regras de convivência e de trabalho



Empenho nas tarefas propostas

 Grelhas de
observação
(5%)
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Economia C
Ponderação
%

Parâmetros e instrumentos de avaliação

Domínio
Cognitivo

Domínio
Social

Conhecimentos/ Competências de natureza científica:
• Compreender a perspetiva da Ciência Económica na
análise dos fenómenos sociais
• Integrar os fenómenos económicos no contexto dos
fenómenos sociais
• Compreender conceitos económicos fundamentais
• Utilizar corretamente a terminologia económica
• Conhecer aspectos relevantes das economias portuguesa e
da União Europeia
• Compreender aspectos relevantes da organização
económica das sociedades, bem como da sua evolução
• Compreender caraterísticas fundamentais do mundo atual –
desigualdades económicas, regionalização económica,
mundialização e globalização, crescimento populacional e
consumo intensivo de recursos naturais
• Conhecer tendências da economia mundial
• Problematizar a situação político-económica mundial,
europeia e portuguesa à luz dos Direitos Humanos
Os conhecimentos serão avaliados através dos seguintes
instrumentos:
o Testes escritos
o Trabalhos individuais/ grupo
o Fichas de trabalho
Competências transversais/ Atitudes e valores:
Posse do material didático na aula
Respeito por regras de convivência
(pontualidade;
Empenho nas tarefas propostas

e

90

70
10
10

trabalho
10

As atitudes serão avaliadas através dos seguintes
instrumentos:
o Grelhas de registo de atitudes e de comportamentos
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Educação Moral e Religião Católica
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA
DISCIPLINA



Conhecimento e comunicação da
mensagem humanista e cristã;
Compreensão e significado dos valores
humanos e cristãos.



2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA 

DOMÍNIO COGNITIVO







De participação em actividades e
aprendizagens, individuais e colectivas,
de acordo com regras estabelecidas;

De actuação de acordo com as 
normas, regras e critérios de actuação
pertinente, de convivência, de trabalho,
de responsabilização e de sentido ético
das acções definidas pela comunidade
escolar nos seus vários contextos, a
começar pela sala de aula;
De
questionamento
da
realidade
existencial;
De fundamentação da priorização dos
valores e das razões das escolhas
pessoais.

Testes e / ou
trabalhos escritos
Fichas
trabalho/
exercícios
interativos

de

Trabalhos
grupo

de

70 %
15%
10%

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA
 De expressão oral e escrita;
 De análise, interpretação, resumo e
redacção de textos.

DOMÍNIO SOCIAL

 Posse do material didático na aula;
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho:
 Empenho nas tarefas propostas.

 Observação nas
aulas
e
na
comunidade
escolar.
 Nos processos e
actividades
de
trabalho
e
aprendizagem.
 Nas iniciativas a
decorrer fora do
espaço escolar.

5%
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CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS
Componente Sociocultural
Português
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Social
(Aprender a
ser / estar)

Instrumentos de avaliação

Empenho
Observação direta

Respeito pelas regras

Grelhas de registo

Posse do material

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Participação
Escrita:

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

20%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula
(frequência,
respeito pelo
dos prazos)

Produção
Escrita

Domínios da Comunicação

qualidade,
cumprimento

Instrumentos de avaliação

Participação
Oral

Produção Oral
Interação Oral:

Ouvir - Falar

20 %

- participação espontânea ou
solicitada, testes de leitura,
ditados, apresentações orais,

(Compreensão
Expressão)
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Inglês - EI
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Social
(Aprender a
ser / estar)

Instrumentos de avaliação

Empenho
Respeito pelas Regras

Observação direta
20 %
Grelhas de registo

Posse do Material

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Participação
Escrita:

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

20%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula
(frequência, qualidade, respeito
pelo cumprimento dos prazos)

Produção
Escrita
10%

Portefólio de Línguas

Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Ouvir - Falar

- participação espontânea ou
solicitada, testes de leitura,
ditados, apresentações orais,
listening

Participação
Oral

Produção Oral
Interação Oral:
(Compreensão

10 %

Expressão)
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Inglês - IOSI

DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Social
(Aprender a
ser / estar)

Instrumentos de avaliação

Empenho
Respeito pelas Regras

Observação direta
20 %
Grelhas de registo

Posse do Material

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Participação
Escrita:

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

20%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula
(frequência,
respeito pelo
dos prazos)

Produção
Escrita

qualidade,
cumprimento

Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Ouvir - Falar

- participação espontânea ou
solicitada, testes de leitura,
ditados, apresentações orais,
listening

Participação
Oral

Produção Oral
Interação Oral:
(Compreensão

20 %

Expressão)
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Cidadania e Mundo Atual

DOMÍNIO
SOCIAL
20%

DOMÍNIO COGNITIVO 80%

PARÂMETROS
 Aquisição e aplicação de
conhecimentos para a compreensão
dos problemas do mundo atual;
 Analisar de forma crítica as realidades
políticas, económicas, sociais, culturais
e ambientais diversas;
 Ser capaz de analisar os problemas do
mundo atual a partir de diferentes
perspetivas e a diferentes escalas;
 Conhecer as mudanças e desafios do
Mundo atual e das novas exigências
da sociedade;
 Conhecer/aplicar os direitos e deveres
de cidadania numa sociedade
democrática;
 Participar de forma responsável nas
diferentes comunidades de pertença e
nas instituições da sociedade
democrática.
 Capacidade de comunicação (
expressar-se corretamente, utilizando o
vocabulário adequado em descrições
orais e escritas);
 Domínio progressivo de técnicas de
trabalho (pesquisa, seleção,
interpretação, análise e organização
da informação com recurso às TIC).
 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e
de trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

 Fichas de avaliação
formativa

PONDERAÇÃO

30%

 Fichas de trabalho
 Participação aula
(oral e escrita)
 Trabalhos
individuais e/ou de
grupo

20%
10%
10%

(Grelhas de
observação)

 Grelhas de
observação

20%
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Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIO SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

COMPETÊNCIAS
A. Rendibilizar as Tecnologias da Informação e
Comunicação nas tarefas de construção do
conhecimento em diversos contextos do mundo
atual.
B. Mobilizar conhecimentos relativos à estrutura e
funcionamento básico dos computadores, de
modo a poder tomar decisões fundamentadas na
aquisição
e/ou
remodelação
de
material
informático.
C. Utilizar as funções básicas do sistema operativo de
ambiente gráfico, fazendo uso das aplicações
informáticas usuais.
D. Evidenciar
proficiência
na
utilização
e
configuração de sistemas operativos de ambiente
gráfico.
E. Configurar e personalizar o ambiente de trabalho.
F. Utilizar
as
potencialidades
de
pesquisa,
comunicação e investigação cooperativa da
Internet, do correio eletrónico e das ferramentas de
comunicação em tempo real.
G.Utilizar os procedimentos de pesquisa racional e
metódica de informação na Internet, com vista a
uma seleção criteriosa da informação.
H. Utilizar um aplicativo de criação de apresentações
para
criar
apresentações
de
capacidade
multimédia.
I. Utilizar as técnicas de processamento de texto na
produção de documentos simples ou complexos –
integrando texto, tabelas, gráficos, imagens –
devidamente formatados.
J. Utilizar a folha de cálculo em vários contextos.
K. Cooperar em grupo na realização de tarefa.
L. Aplicar as suas competências em TIC em contextos
diversificados.

Avaliação no
sala de aula:

M.
Respeito
convivência

1. Observação direta

por

regras

de

trabalho

e

de

PONDER
AÇÃO

contexto

1. Observação direta;
2. Questão-aula;
3. Ficha
de
trabalho
[trabalho individual e/ou
grupo];
4. Trabalho de pesquisa;
5. Trabalho
de
projeto
[interdisciplinar];
6. Prova teórico-prática;

80 %

7. Prova prática;
8. Autoavaliação;
Avaliação
fora
do
contexto sala de aula:
9. Atividade
de
desenvolvimento
do
currículo/ complemento
de formação.

20 %
N. Empenho nas tarefas propostas.
O. Posse do material didático na aula.
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Disciplinas da Componente de Formação Tecnológica – EI
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

COMPETÊNCIAS
A. Adquirir conhecimentos que
estudar,
compreender,
e
instalações de B.T. e ITED;

lhe permitam
conhecer
as

PONDER
AÇÃO

Avaliação no contexto sala
de aula:
1. Observação direta;

DOMÍNIO COGNITIVO

B. Selecionar,
criteriosamente,
componentes,
materiais equipamentos, com base nas suas
características técnicas, em conformidade com
as normas e regulamentos existentes nas
instalações de B.T. e ITED;

2. Questão-aula;
3. Ficha de trabalho [trabalho
individual e/ou grupo];

C. Interpretar e executar, a partir de manuais,
esquemas, e outra literatura técnica fornecida
pelos fabricantes de equipamentos elétricos e
eletrónicos, instalações de B.T. e ITED;

4. Trabalho de pesquisa;

D. Detetar e reparar avarias e anomalias em
instalações de B.T e ITED;

6. Prova teórico-prática;

5. Trabalho
de
[interdisciplinar];

projeto

7. Prova prática;
E. Interpretar e executar projetos de instalações
individuais e coletivas, de acordo com as
normas, regulamentos, e legislação em vigor;
F. Conceber/dimensionar instalações de B.T. e ITED
em
conformidade
com
as
normas,
regulamentos, e legislação em vigor;
G.Elaborar orçamentos, selecionando materiais e
equipamentos em função de critérios funcionais,
tecnológicos,
operacionais,
económicos,
ambientais ou outros;

8. Autoavaliação;

80 %

Avaliação fora do contexto
sala de aula:
9. Atividade
de
desenvolvimento
do
currículo/ complemento de
formação.

H. Utilizar ferramentas informáticas para desenhar
esquemas elétricos e realizar projetos de
instalações de B.T. e ITED;

DOMÍNIO SOCIAL

I. Manifestar destreza motora e assumir posturas
ergonómicas e atitudes que conduzam ao
trabalho
com
segurança,
eficiência
e
qualidade.

J. Respeito por
convivência

regras

de

trabalho

K. Empenho nas tarefas propostas

e

de

1. Observação direta
20 %

L. Posse do material didático na aula
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Disciplinas da Componente de Formação Tecnológica – IOSI

COMPETÊNCIAS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDER
AÇÃO

 Instalar e efetuar a manutenção de
microcomputadores
 Efetuar a instalação, a manutenção e

 Ficha de avaliação
diagnóstica

operação de sistemas operativos
 Identificar e aplicar os procedimentos e
técnicas de gestão e organização da

 Testes de Avaliação

40%

informação num computador
 Executar a instalação e configuração
de utilitários complementares ao sistema

 Fichas de Trabalho/
Questões aula

20%

operativo

Domínio Cognitivo

 Instalar, configurar e operar com
software de escritório: processadores de
texto e folhas de cálculo
 Elaborar e editar documentos com base
no software de escritório

 Trabalho de
pesquisa/projeto/
atividades desenvolvidas
no exterior

20%

 Elaborar apresentações gráficas com
recursos a aplicações de apresentação
gráfica

 Fichas de autoavaliação

 Elaborar e editar bases de dados
utilizando software de gestão de bases
de dados
 Instalar, manter e operar com
aplicações de gestão administrativa
 Instalar, efetuar a manutenção e utilizar
Redes Locais
 Instalar, efetuar a manutenção e utilizar
a Internet
 Desenvolver documentos em hipertexto
Domínio
Social

 Posse de material didático;
 Respeito pelas regras de convivência e
de trabalho;

 Grelha de Observação

20 %

 Empenho nas tarefas propostas.
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Componente Científica
Física e Química
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDE
RAÇÃO

- Conhece termos;
- Define conceitos;

Testes escritos (T) - 65%

- Identifica imagens e esquemas;
- Interpreta tabelas, gráficos e textos;
- Aplica conhecimentos em novas
situações;
Domínio
Cognitivo

- Resolve problemas;

Outros trabalhos (OT) 15%
(Questão-Aula, Resolução

- Produz textos escritos;

de problemas;

- Resolve questões diversas;

-

Pesquisa,
informação

organiza
usando

e

comunica

composições; relatórios;

linguagem

apresentações orais; …)

80%

adequada;
- Manuseia materiais.
…
-Respeito por regras de convivência e
de trabalho
Domínio
Social

-Empenho nas tarefas propostas
-Posse do material didático na aula

Grelhas de observação

20%

59

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Matemática Aplicada
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

- Conhece termos
- Define conceitos
- Identifica imagens e esquemas

PONDERAÇÃO

(1) - Testes escritos - 40%
(2) – Questões-aula - 20%
(3) – Outras tarefas - 20%

Domínio Cognitivo

- Interpreta tabelas, gráficos e textos
- Aplica conhecimentos em novas
situações
- Resolve problemas
- Produz textos escritos
- Pesquisa, organiza e comunica

- fichas de verificação de
conhecimentos realizadas
com consulta
- resolução de exercícios
- resolução de problemas
- composições matemáticas
- apresentações orais

informação usando linguagem

- atividades de pesquisa

adequada

- relatórios

- Manuseia materiais

80%

- resumos
-…

Domínio Social

Auto-avaliação

- Respeito por regras de convivência e de
trabalho
- Empenho nas tarefas propostas

Grelhas de observação
Ficha de auto-avaliação

20%

- Posse do material didático na aula

60

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

2012/2013

Higiene , Saúde e Segurança no Trabalho (HSST)
INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
 Competências específicas da disciplina
Conhecer termos e conceitos.
Compreender conceitos.
Interpretar dados.
Resolver problemas.
 Competências transversais

Domínio
Cognitivo

Interpretar textos, imagens, tabelas e
gráficos.
Analisar informação oral e escrita.
Aplicar conhecimentos a novas situações.
Produzir textos escritos.
Elaborar e apresentar trabalhos usando
linguagem adequada.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

80%

 Testes de avaliação – 35%
 Fichas teórico-práticas – 35%
 Trabalhos produzidos (em grupo, pesquisa,
outros) – 10 %
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho – a definir pelo CT
 Empenho nas tarefas propostas – a definir
Domínio
Social

pelo CT

20%

 Posse do material didáctico na aula – a
definir pelo CT
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CURSOS PROFISSIONAIS
Componente Sociocultural
Português
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar
Empenho
Social
(Aprender a
ser / estar)
Respeito pelas Regras

Instrumentos de avaliação

30%

Observação direta
Grelhas de registo

Material

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

5%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Produção Oral

Interação Oral:
(Compreensão
/Expressão)

Instrumentos de avaliação

25 %

Ouvir - Falar

Avaliação formal da
oralidade:

(15%)
. Apresentações orais
(10%)
. Interação oral
(compreensão/expressão)
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Francês (TAP e TT)
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar a)

Instrumentos de avaliação

EMPENHO
Social
(Aprender
a estar)
30%

Observação direta

RESPEITO POR REGRAS

Grelhas de observação

MATERIAL

DOMÍNIO COGNITIVO
TESTES

40%

Instrumentos de avaliação:
. Testes
. Fichas de trabalho

TRABALHOS ESCRITOS
REALIZADOS NA AULA

INDIVIDUAIS

E/OU

GRUPO

10%

. Grelhas de verificação
. Trabalhos de Pesquisa
. Fichas de leitura

Compreensão do oral

10%

Avaliação formal da
oralidade:

ORALIDADE
. Testes de compreensão oral
Expressão oral

10%

. Apresentações orais
. Interação oral
. outros …
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Francês (TAL)

DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar a)

Instrumentos de avaliação

EMPENHO
Social
(Aprender
a estar)
30%

Observação direta

RESPEITO POR REGRAS

Grelhas de observação

MATERIAL

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Participação
Escrita

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

15%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula
(frequência,
respeito pelo
dos prazos)

Produção
Escrita

Domínios da Comunicação

qualidade,
cumprimento

Instrumentos de avaliação

Participação
Oral
15 %

Produção Oral
Interação Oral:
(Compreensão

Ouvir - Falar

- participação espontânea ou
solicitada, testes de leitura,
ditados, apresentações orais,
testes de audição

Expressão)
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Inglês (TAP)
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar a)
Social
(Aprender
a estar)

Instrumentos de avaliação

EMPENHO
Observação direta

RESPEITO POR REGRAS

30%

Grelhas de observação

MATERIAL

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

15%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Ouvir - Falar

- Participação espontânea ou
solicitada, testes de leitura,
ditados, apresentações orais,
listening

Produção Oral

Interação Oral:

15%

(Compreensão
/Expressão)
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Inglês (TAL)
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar a)
Social
(Aprender
a estar)

Instrumentos de avaliação

EMPENHO
Observação direta

RESPEITO POR REGRAS

30%

Grelhas de observação

MATERIAL

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

30%

Testes

10%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Ouvir - Falar

- Participação espontânea ou
solicitada, testes de leitura,
ditados, apresentações orais,
listening

Produção Oral

Interação Oral:
(Compreensão
/Expressão)

30%

(15%+15%)
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Inglês (TT)
DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar a)

Instrumentos de avaliação

EMPENHO
Social
(Aprender
a estar)
30%

Observação direta

RESPEITO POR REGRAS

Grelhas de observação

MATERIAL

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

40%

Testes

10%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Produção Oral

Interação Oral:
(Compreensão
/Expressão)

Avaliação formal da
oralidade:
Ouvir - Falar

20 %
. Apresentações orais
(10%+10%)
. Interação oral
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Espanhol (TT)

DOMÍNIO SOCIAL
Comportamentos / atitudes a observar a)

Instrumentos de avaliação

EMPENHO
Social
(Aprender
a estar)
30%

Observação Direta

RESPEITO POR REGRAS

Grelhas de Observação

MATERIAL

DOMÍNIO COGNITIVO
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

(Aprender a
fazer)

Compreensão
da leitura /

Ler - Escrever

Funcionamento
da Língua

35%

Testes

5%

Trabalhos escritos, individuais
e/ou de grupo realizados na
aula

Produção
Escrita
Domínios da Comunicação

Instrumentos de avaliação

Produção Oral

Interação Oral:
(Compreensão
/Expressão)

Avaliação formal da
oralidade:
Ouvir - Falar

30 %
. Apresentações orais
(15%+15%)
. Interação oral
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Área de Integração

DOMÍNIO
COGNITIVO 70%

 Investigação, aquisição, selecção,
organização e difusão de conhecimentos de
diferentes áreas disciplinares;
 Aproximação dos conhecimentos adquiridos
a experiências de vida dos alunos, para uma
melhor compreensão e acção sobre o mundo
contemporâneo.

DOMÍNIO
SOCIAL 30%

PARÂMETROS

Atitudes e Valores (Saberes ser/Saberes estar)
 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

 Fichas de
avaliação

40%

 Outros
trabalhos
escritos

20%

 Participação
oral

10%

Grelha de
Observação

30%
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Tecnologias de Informação e Comunicação (TAP)

COMPETÊNCIAS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

 Conhecimento adquirido no âmbito das
tecnologias
 Capacidade crítica e de autoavaliação

 Ficha de avaliação
diagnóstica

 Utilização das ferramentas informáticas
com correção

 Fichas de Trabalho

10%

 Domínio de operações elementares no
uso das aplicações informáticas

 Testes de Avaliação

 Qualidade do trabalho realizado e a

30%

Domínio Cognitivo

forma como o gere e organiza
 Pesquisa metódica, seleção,
tratamento, produção e comunicação
da informação

 Trabalho de Projeto/
pesquisa /atividades
desenvolvidas no
exterior

30%

 Capacidade de explorar, investigar e
aplicar conceitos em diferentes
situações

 Fichas de
autoavaliação

 Criatividade – originalidade no
tratamento do tema, ilustrações,
imagem e apresentação
 Abrir, modificar e gravar uma folha de
cálculo
 Identificar fórmulas
 Identificar técnicas de implantação de
páginas Web
Domínio
Social

 Posse de material didático;
 Respeito pelas regras de convivência e
de trabalho;

 Grelha de
Observação

30 %

 Empenho nas tarefas propostas.
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Tecnologias de Informação e Comunicação (TAL)
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
 Ficha
de

COMPETÊNCIAS
 Competências específicas da disciplina;
 Conhecimento adquirido no âmbito das
tecnologias

PONDERAÇÃO

avaliação
diagnóstica

 Capacidade crítica e de autoavaliação
 Utilização das ferramentas informáticas com
correção

30%
 Testes

 Domínio de operações elementares no uso

de

Avaliação

das aplicações informáticas
 Qualidade do trabalho realizado e a forma

Domínio Cognitivo

como o gere e organiza

10%
 Fichas

 Pesquisa metódica, seleção, tratamento,
produção e comunicação da informação

Trabalho

de
/

Questões aula

 Capacidade de explorar, investigar e aplicar

30%

conceitos em diferentes situações
 Criatividade – originalidade no tratamento
do

tema,

ilustrações,

imagem

e

apresentação
páginas na Web
e

manipular

pesquisa
/projeto/

 Identificar as técnicas de implantação de
 Abrir

 Trabalho

atividades
desenvolvidas no

uma

imagem

num

exterior

programa de edição de imagem
 Transformar imagens

 Ficha
autoavaliação
Domínio
Social

 Posse do material didático na aula;
 Respeito pelas regras de convivência e de
trabalho;

 Grelha de
Observação

30 %

 Empenho nas tarefas propostas.
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Componente Científica
Geografia

DOMÍNIO
SOCIAL 30%

DOMÍNIO COGNITIVO 70%

PARÂMETROS

INSTRUMENTOS

 Testes escritos

65%

 Trabalhos
(Individuais, Pares ou
Grupo)

2%

 Pesquisa Individual
Dirigida

1%

 Visitas de
Estudo/Estudo de
Caso/Trabalho de
Campo/Guiões de
Trabalho

 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

PONDER
AÇÃO

 Grelhas de
Observação

2%

30%
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História da Cultura e das Artes

DOMÍNIO
SOCIAL 30%

DOMÍNIO COGNITIVO 70%

PARÂMETROS
 Pesquisar, selecionar e organizar
informação diversificada de uma forma
autónoma, responsável e criativa.
 Compreender o objeto artístico como
documento/testemunho do seu tempo
histórico.
 Evidenciar uma atitude crítica enquanto
recetor de objetos de cultura. - Mobilizar
os conhecimentos adquiridos na disciplina
para criticar a realidade contemporânea.
 Enquadrar as categorias de cada área
artística na análise conjuntural do tempo
e do espaço (histórico e cultural) para
desenvolver referenciais profissionais
específicos da sua área.
 Mobilizar os conhecimentos adquiridos de
modo a preservar e valorizar o património
artístico e cultural.
 Interiorizar a defesa do património como
ato de cidadania.
 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

 Fichas de
avaliação

40%

 Outros trabalhos
escritos

20%

 Participação oral

10%

Grelha de
observação

30%
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Matemática (TAP)

COMPETÊNCIAS/FINALIDADES

 Desenvolver a capacidade de usar a
Matemática como instrumento de interpretação
e intervenção no real;

Domínio Cognitivo

 Desenvolver a capacidade de selecionar a
Matemática relevante para cada problema da
realidade;
 Desenvolver as capacidades de formular e
resolver problemas, de comunicar, assim como
a memória, o rigor, o espírito crítico e a
criatividade;
 Promover o aprofundamento de uma cultura
científica, técnica e humanística que constitua
suporte cognitivo e metodológico tanto para a
inserção plena na vida profissional como para o
prosseguimento de estudos;

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
E PONDERAÇÃO

(1) - testes escritos;
(2) – atividades /
trabalhos
individuais ou
em grupo,
composições
matemáticas,
relatórios,
apresentações
orais…
(3) – Outras
tarefas:
- resolução de
exercícios;
- atividades de
pesquisa;

70 %

(1) 40%
(2) 15%
(3) 15%

- relatórios;
- resumos.

 Contribuir para uma atitude positiva face à
Ciência;
 Promover a realização pessoal mediante o
desenvolvimento de atitudes de autonomia e
solidariedade;

Domínio
Social

 Posse do material didático na aula e
 Respeito pelas regras de convivência e de
trabalho;

Grelha de
observação

30 %

 Empenho nas tarefas propostas.
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Matemática (TAL)

COMPETÊNCIAS/FINALIDADES

 Desenvolver a capacidade de usar a
Matemática
como
instrumento
de
interpretação e intervenção no real;

Domínio Cognitivo

 Desenvolver a capacidade de selecionar a
Matemática relevante para cada problema da
realidade;
 Desenvolver as capacidades de formular e
resolver problemas, de comunicar, assim como
a memória, o rigor, o espírito crítico e a
criatividade;
 Promover o aprofundamento de uma cultura
científica, técnica e humanística que constitua
suporte cognitivo e metodológico tanto para a
inserção plena na vida profissional como para o
prosseguimento de estudos;

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
E PONDERAÇÃO

(1) - testes escritos;
(2) – atividades /
trabalhos
individuais ou em
grupo,
composições
matemáticas,
relatórios,
apresentações
orais…
(3) – Outras tarefas:
- resolução de
exercícios;
- atividades de
pesquisa;

70 %

(1) 60%
(2) 5%
(3) 5%

- relatórios;
- resumos.

 Contribuir para uma atitude positiva face à
Ciência;
 Promover a realização pessoal mediante o
desenvolvimento de atitudes de autonomia e
solidariedade;

Domínio
Social

 Posse do material didático na aula;
 Respeito pelas regras de convivência e de
trabalho;

Grelha de
observação

30 %

 Empenho nas tarefas propostas.
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Física e Química (TAL)

Domínio Social

Domínio Cognitivo

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
 Competências
específicas
da
disciplina;
 Competências transversais
-Conhecer termos;
-Definir conceitos;
-Identificar imagens e esquemas;
-Interpretar tabelas, gráficos e textos;
-Aplicar conhecimentos a novas
situações;
-Resolver questões diversas;
-Produzir textos escritos;
-Elaborar e apresentar trabalhos.
 Planificar/realizar
atividade
experimental de acordo com as
normas de segurança;
 Interpretar corretamente o objectivo
do trabalho;
 Elaborar/Executar de forma eficiente o
protocolo experimental;
 Reflectir
criticamente
sobre
os
resultados obtidos;
 Manusear
corretamente
o
equipamento utilizado;
 Produzir textos escritos;
 Relatar a atividade experimental.

-Testes escritos
- Minifichas
-Fichas de controlo
-Relatórios de AL
-Atividades práticas de
sala de aula
-Observação direta no
Laboratório
-Questão-aula
- Outros

PONDERAÇÃO

70 %

Nota: Na avaliação
contínua
de
cada
módulo
devem
ser
usados, no mínimo, três
instrumentos
de
avaliação diferentes.

-Respeito pelas regras de convivência e
de trabalho
-Empenho nas tarefas propostas

Grelhas de observação
30 %

-Posse do material didático na aula
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Psicologia

DOMÍNIO
SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

PARÂMETROS
Conhecimentos da disciplina
1. Fatos, fenómenos, comportamentos e situações psicológicas.
2. Problemas e conceitos da psicologia; teses, argumentos e teorias
psicológicas.
3. Procedimentos (métodos, técnicas) e competências utilizados em
Psicologia. (Peso: 35%)
Capacidades e competências da disciplina (específicas e
transversais): (Domínio cognitivo)
1. Utilizar uma linguagem (terminologia) científica e técnica
adequada no âmbito da psicologia.
2. Revelar, estruturar e mobilizar conhecimentos científicos do âmbito
da Psicologia aquando da análise e explicação do comportamento
humano
3. Proceder a uma abordagem informada, crítica e interventiva dos
problemas (comportamentais e psicológicos) de forma a enriquecer
e a aprimorar (com eficácia) as soluções que se venham a produzir.
(Domínio afetivo e relacional)
4. Adotar uma ética centrada no respeito e valorização dos outros e
das suas diferenças.
5. Refletir sobre as vivências próprias de forma a proporcionar uma
certa descentração de si e, desse modo, aumentar as suas
competências de diálogo e de cooperação com outros atores.
6. Estabelecer, gerir e manter relações interpessoais positivas,
nomeadamente em situações de conflito, trabalho em equipa e de
resolução de problemas.
7. Auto-organizar o seu projeto vocacional e de carreira a partir da
identificação das etapas do desenvolvimento vocacional e das
principais tarefas que lhes estão associadas.
(Domínio instrumental e procedimental)
8. Trabalhar em grupo e de acordo com os objetivos e natureza das
tarefas.
9. Expressar de forma clara e rigorosa, oralmente ou por escrito, as
suas ideias e argumentos.
10. Utilizar e otimizar o uso das tecnologias da informação e da
comunicação.
11. Utilizar procedimentos e técnicas de recolha, análise e
tratamento de informação.
12. Elaborar, planificar, desenvolver e avaliar projetos de intervenção
psicossocial.
Resumo: raciocínio lógico; argumentação; reflexão crítica; utilização
da psicologia na vida (aplicação e transferência de
conhecimentos); resolução de problemas (identifica, analisa,
sintetiza e avalia); pesquisa e tratamento de informação;
elaboração, planificação e avaliação de projetos; retenção e
memorização significativas; utiliza a inteligência emocional e social;
domínio da língua, a nível oral e escrito (raciocínio verbal).
(Peso:35%)
 Respeito por regras de convivência e de trabalho
 Posse do material didático na aula
 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

 Ata de aula
 Testes ou
outras provas
escritas
 Trabalhos
escritos
 Trabalho de
grupo ou
debate

 Fichas de
Autoavaliação
 Grelha de
observação do
formador

PONDE
RAÇÃO

7%

35%
10,5%

17,5%

30%
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Sociologia

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

PONDER
AÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DOMÍNIO COGNITIVO

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA
 Compreender a perspectiva da Sociologia no
contexto da análise da realidade social.
 Compreender os conceitos sociológicos
fundamentais.
 Analisar aspectos relevantes de processos de
mudança nas sociedades actuais, nomeadamente na
sociedade portuguesa.
 Utilizar de forma correcta e pertinente a terminologia
sociológica.
 Aplicar os modos de produção de informação
sociológica a contextos concretos da realidade social.
2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
 Desenvolver hábitos e métodos de estudo.
 Desenvolver as capacidades de compreensão e de
expressão oral e escrita.
 Interpretar documentos de diversos tipos ( textos de
autor, quadros e gráficos estatísticos, audiovisuais, etc.).
 Desenvolver as capacidades de análise e de síntese.
 Desenvolver o espírito criativo e de abertura à
mudança.
 Desenvolver a consciência dos direitos e dos
deveres dos indivíduos numa sociedade democrática.
 Promover atitudes de compreensão e de respeito
pelas diferenças étnicas, culturais e religiosas, em
especial no contexto da sociedade portuguesa.
 Fomentar a solidariedade e o respeito por outras
culturas e povos.

Avaliação contínua,
formativa e sistemática
70 %
 Testes escritos (35%)
 Relatórios e trabalhos
de pesquisa. (20%)
 Trabalhos escritos
individuais/ou em grupo
realizados na aula.
(15%).

DOMÍNIO SOCIAL

.

 Respeito por regras de convivência e de trabalho.
 Empenho nas tarefas propostas
 Posse do material didático na aula.

 Observação nas
aulas e na comunidade
escolar
 Nos processos e
actividades de trabalho
e aprendizagem
 Nas iniciativas a
decorrer fora do
espaço escolar.
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Componente Técnica
Turismo – Informação e Animação Turística (T.I.A.T.)
PARÂMETROS

INSTRUMENTOS

 Testes escritos

DOMÍNIO
SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

 Trabalhos
(Individuais, Pares ou
Grupo)
 Pesquisa Individual
Dirigida
 Visitas de
Estudo/Estudo de
Caso/Trabalho de
Campo/Guiões de
Trabalho

 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

 Grelhas de
observação

PONDERAÇÃO

65%
2%

1%

2%

30%
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Operações Técnicas em Empresas Turísticas (O.T.E.T.)

DOMÍNIO
SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

PARÂMETROS

INSTRUMENTOS

 Testes escritos

65%

 Trabalhos
(Individuais, Pares ou
Grupo)

2%

 Pesquisa Individual
Dirigida
 Visitas de
Estudo/Estudo de
Caso/Trabalho de
Campo/Guiões de
Trabalho

 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

PONDERAÇÃO

 Grelhas de
observação

1%

2%

30%
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Técnicas de comunicação em acolhimento turístico

DOMÍNIO COGNITIVO







Técnicas de relações
públicas aplicadas ao
turismo.
Acolher o cliente, gerir a
relação interpessoal,
dominar técnicas de gestão
de conflitos e gerir
reclamações.
O papel do núcleo recetor
do turismo na construção da
imagem.
Qualidade total do serviço
prestado.

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO



Testes escritos (40%)



Trabalhos de pesquisa (20%);



Trabalhos da aula (10%).



Posse do material didático na
aula
Respeito por regras de
convivência e de trabalho
Empenho nas tarefas
propostas

DOMÍNIO SOCIAL



PONDERAÇÃO

70%

30%
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Psicopatologia

DOMÍNIO SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

PARÂMETROS
Conhecimentos da disciplina
1. Fatos, fenómenos, comportamentos e situações
psicopatológicas.
2. Problemas e conceitos da psicopatologia; ideias, argumentos e
teorias psicopatológicas.
3. Procedimentos (métodos, técnicas) e competências
elementares de observação clínica. (Peso: 30%)
Capacidades e competências da disciplina (específicas e
transversais): (Domínio cognitivo)
1. Utilizar a linguagem (terminologia) científica e técnica da
psicopatologia.
2. Revelar, estruturar e mobilizar conhecimentos científicos do
âmbito da Psicopatologia aquando da observação, análise e
explicação do comportamento humano desajustado nos diversos
estádios de desenvolvimento do ser humano.
3. Utilizar, de forma elementar mas informada, o conhecimento
do quadro sintomático dos comportamentos desajustados para
encaminhar os sujeitos para tratamento ou aconselhamento
clínico.
(Domínio afetivo e relacional)
4. Assumir uma atitude de compreensão empática e clínica do
sofrimento mental.
5. Assumir uma posição crítica e interventiva perante
preconceitos, estereótipos e discriminações que atingem as
pessoas que sofrem de desordens mentais.
(Domínio instrumental e procedimental)
6. Trabalhar em grupo e de acordo com os objetivos e natureza
das tarefas.
7. Expressar de forma clara e rigorosa, oralmente ou por escrito, as
suas ideias e argumentos.
8. Utilizar e optimizar o uso das tecnologias da informação e da
comunicação.
9. Utilizar procedimentos e técnicas de recolha, análise e
tratamento de informação. 10. Elaborar, planificar, desenvolver e
avaliar projetos de intervenção psicossocial junto de populações
com comportamentos desajustados e em sofrimento psicológico.
(Peso: 30%)
Resumo: raciocínio lógico; reflexão crítica; utilização da
psicopatologia na vida (aplicação e transferência de
conhecimentos); resolução de problemas (observa, analisa e
avalia); pesquisa e tratamento de informação; elaboração,
planificação e avaliação de projetos de intervenção; retenção e
memorização significativas; utilização da inteligência emocional
e social; domínio da língua, a nível oral e escrito (raciocínio
verbal).

 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de trabalho

 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

 Ata de aula

7%

 Testes ou
outras provas
escritas

35%

 Trabalhos
escritos
 Trabalho de
grupo ou debate

 Ficha de
autoavaliação
de Aula do aluno
 Ficha de
autoavaliação
do Módulo.
 Grelha de
observação do
formador

10,5%

17,5%

30%
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Animação Sociocultural

DOMÍNIO SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

PARÂMETROS
Conhecimentos da disciplina
1. Fatos, fenómenos, comportamentos e situações específicos da
Animação Sociocultural (ASC). 2. Problemas e conceitos da ASC;
teses, argumentos e teorias sobre a ASC. 3. Procedimentos
(métodos, técnicas) e competências utilizados em ASC. (Peso: 30%)
Capacidades e competências da disciplina (específicas e
transversais): (Domínio cognitivo)
1. Utilizar uma linguagem (terminologia) científica e técnica
adequada no âmbito da ASC.
2. Revelar, estruturar e mobilizar conhecimentos científicos do
âmbito da ASC aquando da análise e explicação dos fenómenos
recreativos e culturais.
3. Proceder a uma abordagem informada, crítica e interventiva dos
problemas da animação sociocultural no âmbito da área de
atuação do TAP de forma a enriquecer e a aprimorar (com
eficácia) as soluções que se venham a produzir.
(Domínio afetivo e relacional)
4. Adotar uma ética e uma deontologia profissional centradas no
respeito e valorização dos outros e das suas diferenças. 5. Refletir
sobre as vivências próprias de forma a proporcionar uma certa
descentração de si e, desse modo, aumentar as suas competências
de diálogo e de cooperação com outros atores. 6. Estabelecer, gerir
e manter relações interpessoais positivas, nomeadamente em
situações de conflito, trabalho em equipa e de resolução de
problemas.
(Domínio instrumental e procedimental)
7. Trabalhar em grupo e de acordo com os objetivos e natureza das
tarefas. 8. Expressar de forma clara e rigorosa, oralmente ou por
escrito, as suas ideias e argumentos. 9. Utilizar e otimizar o uso das
tecnologias da informação e da comunicação. 10. Utilizar
procedimentos e técnicas de recolha, análise e tratamento de
informação. 11. Elaborar, planificar, desenvolver e avaliar projetos
de animação sociocultural. 12. Utilizar técnicas de intervenção em
Animação Sociocultural, aplicando-as em contextos práticos
específicos. 13. Utilizar regras e métodos de Higiene, Segurança e
Saúde no Trabalho. 14. Utilizar procedimentos e técnicas básicas de
socorrismo. 15. Utilizar procedimentos metodológicos e de
intervenção em Saúde Mental e Comunitária.
Resumo: raciocínio lógico; argumentação; reflexão crítica; utilização
da psicologia na vida (aplicação e transferência de
conhecimentos); resolução de problemas (identifica, analisa,
sintetiza e avalia); pesquisa e tratamento de informação;
elaboração, planificação e avaliação de projetos; retenção e
memorização significativas; utiliza a inteligência emocional e social;
domínio da língua, a nível oral e escrito (raciocínio verbal). (Peso:
30%)

 Posse do material didático na aula

 Respeito por regras de convivência e de trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

 Ata de aula

7%

 Testes ou
outras provas
escritas

35%

 Trabalhos
escritos

10,5%

 Trabalho de
grupo ou
debate

17,5%

 Ficha de
autoavaliação
de Aula do
aluno
 Ficha de
autoavaliação
do Módulo.
 Grelha de
observação do
formador

30%
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Comunidade e Intervenção Social

DOMÍNIO
SOCIAL

DOMÍNIO COGNITIVO

PARÂMETROS
 Adquirir conhecimentos teóricos capazes
de sensibilizar o técnico, para a
compreensão dos comportamentos,
atitudes e valores presentes no
funcionamento social dos indivíduos e
grupos;
 Reconhecer o direito à heterogeneidade
sociocultural dos indivíduos e grupos, de
forma a enquadrar com maior eficácia as
intervenções a realizar;
 Incrementar a capacidade de alienar as
ideias estereotipadas patentes na
realidade social em que nos movemos,
abrindo caminho ao pensamento científico
peculiar, ao sólido entendimento da
realidade social, cultural económica e
política da atualidade.
 Analisar e compreender as necessidades
do indivíduo segundo as variáveis
socioculturais, afetivas, familiares e a fase
da vida em que se encontra;
 Conciliar as próprias experiências ou as
experiências próximas dos seus quotidianos
com a dinâmica dos assuntos a abordar no
decorrer dos diferentes módulos;
 Ganhar hábitos de meta-aprendizagem
através do estudo e da pesquisa de
assuntos relacionados com a prática
profissional;
 Desenvolver conhecimento face a
questões de ordem metodológica
impreteríveis ao exercício teórico-prático;
 Melhorar gradualmente a capacidade de
desenhar e dinamizar projetos e ações
adequadas aos indivíduos e grupos alvos
de intervenção;
 Desenvolver hábitos de crítica, autocrítica
e autoanálise;
 Autopromover a aquisição de
competências pessoais, sociais e
profissionais, ao nível do saber ser, saber
estar e saber fazer.
 Posse do material didático na aula
 Respeito por regras de convivência e de
trabalho
 Empenho nas tarefas propostas

INSTRUMENTOS

 Trabalho
individual :
- Planificação
(10%)
- Organização
(10%)
- Metodologia
(10%)
- Produto final
(10%)
 Trabalho de
grupo:
-Contributo para a
definição de uma
estratégia de
trabalho (5%)
- Participação no
desenvolvimento
do trabalho (10%)
- Contributo para a
definição do
produto final (10%)
- Qualidade de
participação na
apresentação oral
e defesa do
trabalho (5%)

Grelhas de
observação

PONDERAÇÃO

40%

30%

30 %
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