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Critérios Gerais de Avaliação   

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 2 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 
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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 0 a 9 

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 85% 15% 

2º Ciclo 85% 15% 

3º Ciclo 85% 15% 

Ensino Secundário1 Mínimo 70% Mínimo 5% 

 

 

Critérios de transição ao longo dos ciclos 

A atual legislação enfatiza o caráter excecional de que se reveste a retenção, enquanto 

medida pedagógica a aplicar, motivo pelo qual entendemos que a tomada de decisão 

sobre a progressão ou a retenção dos alunos não se deve pautar pela existência de critérios 

de transição rígidos, devendo antes, ser fruto de uma deliberação integrada e globalizante 

sobre o percurso do aluno a realizar pelo professor titular de turma consultado o Conselho 

de Docentes, no 1º ciclo, ou pelo Conselho de Turma, no 2º e 3º ciclos. Esta decisão, tomada 

independentemente do número de classificações negativas registadas, é assente no 

pressuposto de que o aluno realizou as aprendizagens essenciais que lhe possibilitam 

prosseguir com sucesso os seus estudos no ano seguinte. 

Assim, apenas são formulados critérios de transição a meio do 1º e 3º ciclos: 

                                                 
1
 A especificação das ponderações por disciplina é feita em sede de departamento curricular. 
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Um aluno transita do 2º para o 3º ano se, em resultado da sua avaliação sumativa de final 

do ano letivo, não obtiver menção Insuficiente, cumulativamente, a Português e a 

Matemática. 

Progridem do 8º para o 9º ano todos os alunos que tenham, em resultado da sua avaliação 

sumativa de final do ano letivo, 3 ou menos níveis inferiores a 3, desde que, nesses níveis, não 

estejam incluídas, cumulativamente, as disciplinas de Português e Matemática. 

 

Critérios de conclusão de ciclo 

No final do 1.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver 

numa das seguintes condições: 

a) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

b) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, 

menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

Nos 2.º e 3.º ciclos, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver 

numa das seguintes condições: 

a) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; 

b) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 
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CRITÉRIOS ESPECIFÍCOS DE 
AVALIAÇÃO E PERFIS DO ALUNO 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

O enquadramento pedagógico da educação pré-escolar é formalizado pelas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar, adiante referidas como OC, que mencionam os 

seguintes Fundamentos e Princípios Educativos para a infância: 

As OC reforçam a intencionalidade educativa da educação pré-escolar e constituem uma 

referência para cada educador, “em colaboração com a equipa educativa do 

estabelecimento/ agrupamento, construir e gerir o currículo, que deverá ser adaptado ao 

contexto social, às características das crianças e das famílias e à evolução das 

aprendizagens de cada criança e do grupo ” (1).  

Ao planificar, desenvolver e avaliar o currículo o educador deve ter em consideração as 

diferentes Áreas de Conteúdo contempladas nas OC. “Consideram-se as “áreas de 

conteúdo” como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência 

sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, 

mas também atitudes, disposições e saberes-fazer. (…) (1) 

“A distinção entre áreas de conteúdo corresponde a uma chamada de atenção para 

aspetos a contemplar, mas que devem ser vistos de forma articulada, dado que a 

construção do saber se processa de forma integrada, e há interrelações entre os diferentes   

conteúdos, bem como aspetos formativos que lhes são comuns. As áreas de conteúdo são, 

assim, referências a ter em conta na observação, planeamento e avaliação do processo 

educativo,(…)  com vista à construção articulada do saber, em que as diferentes áreas 

serão abordadas de forma integrada e globalizante (…) e não compartimentos estanques a 

serem abordados separadamente.” (1). 

 “A designação das áreas de conteúdo apresenta algumas semelhanças com as utilizadas 

noutros níveis do sistema educativo (…) com o intuito de favorecer a articulação da 

educação pré-escolar com o ensino básico e facilitar a comunicação entre educadores e 

professores, não significa que a educação pré-escolar se deva centrar numa preparação 

para o 1.º ciclo, mas sim num desenvolvimento de saberes e disposições, que permitam a 

cada criança ter sucesso, não só na etapa seguinte, mas na aprendizagem ao longo da 

vida.” (1) 

Para cada uma das áreas de conteúdo e respetivos domínios as OC enunciam um conjunto 

de aprendizagens a realizar pelas crianças ao longo da educação pré-escolar que neste 

documento passaremos a elencar. Não se trata de adicionar um conjunto de 

conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, mas sim de promover o 

desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos familiares ao aluno. 

Notas: (1) - In Orientações Curriculares 2016 
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 PARÂMETROS INSTRUMENTOS 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 
Área da Formação Pessoal e Social 

 Construção da Identidade e da 

Autoestima 

 Independência e Autonomia 

 Consciência de si como aprendente 

 Convivência democrática e cidadania 

Área de Expressão e Comunicação 

 Educação Motora  

 Educação Artística (Artes Visuais, 

Dramatização, Música e Dança) 

 Linguagem oral e abordagem à escrita 

 Matemática (Números e Operações, 

Organização e tratamento de dados, 

Geometria e Medida, Interesse e 

curiosidade pela matemática) 

 

Área de Conhecimento do Mundo  

 Introdução à metodologia científica 

 Abordagem às Ciências (Conhecimento 

do mundo social, Conhecimento do 

mundo físico e social) 

 Mundo tecnológico e utilização das 

tecnologias 

 

 

 Recolha sistemática 

de dados 

 Registo de 

observações 

 Análise de trabalhos 

produzidos pelas 

crianças 

 Autoavaliação 

 Análise da 

avaliação dos 

encarregados de 

educação 
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Área da Formação Pessoal e Social 

 

Domínio Aprendizagens a 

promover 
Aprendizagens a realizar pela Criança 

 

Construção da 

Identidade e 

da Autoestima 

 

 

 

 

– Conhecer e aceitar as 

suas características 

pessoais e a sua 

identidade social e 

cultural, situando-as 

em relação às de 

outros 

– Reconhecer e valorizar 

laços de pertença 

social e cultural 

 

 Identifica as suas características individuais (sexo, 

idade, nome, etc.), e reconhece semelhanças e 

diferenças com as características dos outros. 

 Verbaliza as necessidades relacionadas como o 

seu bem-estar físico (tem fome, tem que ir à casa 

de banho). 

 Expressa as suas emoções e sentimentos (está 

triste, contente, etc.) e reconhece também 

emoções e sentimentos dos outros. 

 Manifesta os seus gostos e preferências 

(alimentos, locais, jogos, etc.). 

 Mantém e justifica as suas opiniões, aceitando 

também as dos outros. 

 Demonstra prazer nas suas produções e 

progressos (gosta de mostrar e de falar do que 

faz, de comunicar o que descobriu e aprendeu). 

 Revela confiança em experimentar atividades 

novas, propor ideias e falar em grupo. 

 Aceita algumas frustrações e insucessos (perder 

ao jogo, dificuldades de realizar atividades e 

tarefas) sem desanimar, procurando formas de 

as ultrapassar e de melhorar (pedindo ajuda 

do/a educador/a ou de outras crianças, 

ensaiando outras formas de fazer, ou procurando 

novos materiais). 

 Representa papéis e situações da sua cultura 

familiar em momentos de jogo dramático. 

 Reconhece a sua pertença a diferentes grupos 

sociais (família, escola, comunidade entre 

outros). 

 Identifica e valoriza traços da sua cultura familiar, 

mas também os de outras culturas, 

compreendendo o que têm de comum e de 

diferente e que as culturas vão evoluindo. 

Independência 

e Autonomia 

– Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-

estar. 

– Ir adquirindo a 

capacidade de fazer 

escolhas, tomar 

decisões e assumir 

responsabilidades, 

tendo em conta o 

 Realiza de forma cada vez mais independente 

as tarefas indispensáveis à vida do dia-a-dia 

(vestir-se, despir-se, lavar-se, comer utilizando 

adequadamente os talheres, etc.). 

 Conhece os materiais disponíveis, a sua 

localização e se apropria progressivamente da 

utilização de jogos, tintas, pincéis, lápis etc., 

servindo-se deles com cuidado e arrumando-os 

quando já não precisa. 

 Conhece os diferentes momentos da rotina 

diária, a sua sucessão, o que faz em cada um 
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bem-estar dos outros. deles e para quê. 

 Escolhe as atividades que pretende realizar e vai 

adquirindo progressivamente maior autonomia 

na seleção dos recursos disponíveis para as levar 

a cabo, sem perturbar o grupo. 

 Se encarrega das tarefas que se comprometeu 

realizar, executando-as de forma cada vez mais 

autónoma. 

 Adquire um maior controlo do seu corpo, força, 

agilidade, equilíbrio e coordenação muscular 

que lhe permitem realizar progressivamente 

movimentos mais complexos e precisos (subir e 

descer escadas, trepar, encaixar, recortar, etc.). 

 Conhece e compreende a importância de 

normas e hábitos de vida saudável e de higiene 

pessoal e vai procurando pô-los em prática 

(distingue os alimentos saudáveis e a sua 

importância para a saúde, porque é importante 

fazer regularmente exercício físico, porquê e 

quando é preciso lavar as mãos e os dentes, 

etc.). 

 Tem consciência dos riscos físicos que pode 

correr e adota normas de segurança em casa, 

no jardim-de-infância e na rua (tem alguma 

consciência e cuidado em situações em que se 

pode magoar, pedindo ajuda quando necessita, 

conhece e cumpre os cuidados a atravessar 

ruas, identifica o rótulo de perigo de produtos, 

etc.). 

 Se preocupa com o bem-estar e segurança das 

outras crianças, alertando o adulto quando se 

apercebe que alguma corre perigo. 

Consciência 

de si como 

aprendente 

– Ser capaz de ensaiar 

diferentes estratégias 

para resolver as 

dificuldades e 

problemas que se lhe 

colocam. 

– Ser capaz de participar 

nas decisões sobre o 

seu processo de 

aprendizagem. 

– Cooperar com outros 

no processo de 

aprendizagem. 

 Manifesta curiosidade pelo mundo que a rodeia, 

formulando questões sobre o que observa. 

 Revela interesse e gosto por aprender, usando 

no quotidiano as novas aprendizagens que vai 

realizando. 

 Expressa as suas opiniões, preferências e 

apreciações críticas, indicando alguns critérios 

ou razões que as justificam. 

 Contribui para o funcionamento e 

aprendizagem do grupo, fazendo propostas, 

colaborando na procura de soluções, 

partilhando ideias, perspetivas e saberes e 

reconhecendo o contributo dos outros. 

 Participa na planificação de atividades e de 

projetos individuais e coletivos cada vez mais 

complexos, explicitando o que pretende fazer, 

tendo em conta as escolhas do outros e 

contribuindo para a elaboração de planos 
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Convivência 

democrática e 

cidadania 

– Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude 

de partilha e de 

responsabilidade 

social. 

– Respeitar a diversidade 

e solidarizar-se com os 

outros. 

– Desenvolver uma 

atitude crítica e 

interventiva 

relativamente ao que 

se passa no mundo 

que a rodeia. 

– Conhecer e valorizar 

manifestações do 

património natural e 

cultural, reconhecendo 

a necessidade da sua 

preservação. 

 

 Espera pela sua vez na realização de jogos e na 

intervenção nos diálogos, dando oportunidades 

aos outros para intervirem. 

 Contribui para a elaboração das regras de vida 

em grupo, reconhece a sua razão e 

necessidade e procura cumpri-las. 

 É progressivamente capaz de resolver situações 

de conflito de forma autónoma, através do 

diálogo. 

 Perante opiniões e perspetivas diferentes da sua, 

escuta, questiona e argumenta, procurando 

chegar a resoluções ou conclusões negociadas. 

 Demonstra comportamentos de apoio e 

entreajuda, por iniciativa própria ou quando 

solicitado. 

 Reconhece a diversidade de características e 

hábitos de outras pessoas e grupos, 

manifestando respeito por crianças e adultos, 

independentemente de diferenças físicas, de 

capacidades, de género, de etnia, de cultura, 

de religião ou outras. 

 Reconhece que as diferenças contribuem para 

o enriquecimento da vida em sociedade, 

identificando esses contributos em situações do 

quotidiano. 

 Aceita que meninos e meninas, homens e 

mulheres podem fazer as mesmas coisas em 

casa e fora de casa. 

 Identifica no seu contexto social (grupo, 

comunidade) algumas formas de injustiça ou 

discriminação, (por motivos de etnia, género, 

estatuto social, de incapacidade ou outras), 

comuns. 

 Colabora em atividades de pequeno e grande 

grupo, cooperando no desenrolar do processo 

e/ou na elaboração do produto final. 

 É progressivamente capaz e de explicitar e de 

partilhar com o/a educador/a e as outras 

crianças o que descobriu e aprendeu. 

 Avalia, apreciando criticamente, os seus 

comportamentos, ações e trabalhos, bem como 

os dos colegas, dando e pedindo sugestões 

para melhorar. 

 Expressa as suas ideias, para criar e recriar 

atividades, materiais e situações do quotidiano e 

para encontrar novas soluções para problemas 

que se colocam (na vida do grupo, na 

aprendizagem), com recurso a diferentes tipos 

de linguagem (oral, escrita, matemática e 

diferentes linguagens artísticas). 
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propondo ou reconhecendo formas de as 

resolver ou minorar. 

 Conhece manifestações do património artístico 

e cultural (local, regional, nacional e mundial), 

manifestando interesse e preocupando-se com 

a sua preservação. 

 Desenvolve um sentido estético perante 

manifestações artísticas de diferentes tempos e 

culturas. 

 Reconhece a importância do património 

natural, identifica algumas das ameaças à sua 

conservação e adota práticas “amigas” do 

ambiente. 

 Utiliza diferentes recursos tecnológicos, 

enquanto meios de conhecimento, de 

expressão e comunicação e conhece os 

cuidados a ter. 

 

Área de Expressão e Comunicação 

 

 

Domínio 

Subdomínio 
Aprendizagens a 

promover 

Aprendizagens a realizar pela Criança 

Educação 

Motora 
– Cooperar em 

situações de jogo, 

seguindo orientações 

ou regras. 

– Dominar movimentos 

que implicam 

deslocamentos e 

equilíbrios como: 

trepar, correr, saltitar, 

deslizar, rodopiar, 

saltar a pés juntos ou 

num só pé, saltar sobre 

obstáculos, baloiçar, 

rastejar e rolar. 

– Controlar movimentos 

de perícia e 

manipulação como: 

lançar, receber, 

pontapear, lançar em 

precisão, transportar, 

driblar e agarrar. 

 Demonstra gosto pelas atividades motoras, 

procurando progredir a partir do que já é capaz 

de fazer. 

 Aceita e cumpre as regras dos jogos, quer 

acordadas no grupo, quer propostas pelo/a 

educador/a ou pré-definidas pelo jogo 

escolhido e coopera com os colegas na sua 

realização. 

 Compreende que no jogo há resultados, 

aceitando a situação de ganhar ou perder. 

 É capaz de compreender e esquematizar as 

regras dos jogos. 

 Apropria-se da diversidade de possibilidades 

motoras, criando ou imaginando outras, 

propondo-as ao grupo. 

Educação 

Artística 

Artes Visuais 

 

– Desenvolver 

capacidades 

expressivas e criativas 

através de 

explorações e 

produções plásticas. 

– Tem prazer em explorar e utilizar, nas suas 

produções, modalidades diversificadas de 

expressão visual (pintura, desenho, 

colagens, modelagem, etc.), recorrendo a 

diferentes elementos da linguagem plástica 

(cores, linhas, manchas, formas). 
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– Reconhecer e 

mobilizar elementos da 

comunicação visual 

tanto na produção e 

apreciação das suas 

produções como em 

imagens que observa. 

– Apreciar diferentes 

manifestações de 

artes visuais a partir da 

observação de várias 

modalidades 

expressivas (pintura, 

desenho, escultura, 

fotografia, arquitetura, 

vídeo, etc.), 

expressando a sua 

opinião e leitura 

crítica. 

– Representa e recria plasticamente vivências 

individuais, temas, histórias, pessoas, 

animais, etc., utilizando diferentes materiais 

(lápis de pastel, carvão, tintas, esponjas, 

matérias moldáveis, material reciclado, etc.) 

e diversos meios de expressão (pintura, 

colagem, desenho, moldagem, etc.). 

– Introduz, nas suas produções plásticas, 

elementos visuais (cores, formas, texturas, 

etc.) de modo espontâneo ou sugerido, 

para representar temáticas, ilustrar histórias, 

etc. 

– Dialoga sobre as diferentes imagens e/ou 

objetos em diferentes contextos (museus, 

galerias, outras instituições culturais, 

natureza, etc.). 

– Emite opiniões sobre os seus trabalhos, os 

das outras crianças e sobre diferentes 

manifestações de artes visuais com que 

contacta, indicando algumas razões dessa 

apreciação. 

Educação 

Artística 

Dramatização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver 

capacidades 

expressivas e criativas 

através de 

explorações e 

produções plásticas. 

– Reconhecer e 

mobilizar elementos da 

comunicação visual 

tanto na produção e 

apreciação das suas 

produções como em 

imagens que observa. 

– Apreciar diferentes 

manifestações de 

artes visuais a partir da 

observação de várias 

modalidades 

expressivas (pintura, 

desenho, escultura, 

fotografia, arquitetura, 

vídeo, etc.), 

expressando a sua 

opinião e leitura 

crítica. 

– Envolve-se em situações de jogo simbólico e 

jogo dramático cada vez mais complexas 

(caracterização de papéis, desenrolar da 

ação, interações verbais e não verbais, 

tempo de duração). 

– Expõe, discute ideias e propõe soluções 

para desafios criativos, em jogos dramáticos 

e dramatizações. 

– Recria e inventa histórias e diálogos e prevê 

a sua concretização escolhendo espaços, 

adereços e explorando recursos 

diversificados (luzes, cenário, música, etc.). 

Se interessa pelo teatro e comenta os 

espetáculos a que assiste, utilizando 

progressivamente conceitos e vocabulário 

de teatro (espaço cénico, personagem, 

enredo, cenário, etc.), nomeando 

diferentes funções convencionais do 

processo de criação teatral (autor/a do 

texto, encenador/a, ator/atriz, etc.). 

Educação 

Artística 

Música 

 

– Identificar e descrever 

os sons que ouve 

 

 Inventa ambientes sonoros a partir de rimas, 

canções, e sequências de movimento, 

selecionando e organizando fontes sonoras 
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(fenómenos 

sonoros/música) 

quanto às suas 

características rítmicas, 

melódicas, dinâmicas, 

tímbricas e formais. 

– Interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical: 

cantos rítmicos (com 

ou sem palavras), 

jogos prosódicos 

(trava-línguas, 

provérbios, 

lengalengas, 

adivinhas, etc.) e 

canções (de diferentes 

tonalidades, modos, 

métricas, formas, 

géneros e estilos). 

Valorizar a música 

como fator de 

identidade social e 

cultural. 

diversificadas (corpo, voz, objetos sonoros e 

instrumentos de percussão). 

 Identifica auditivamente sons vocais e corporais, 

sons do meio ambiente próximo 

 (isolados e simultâneos), sons da natureza e sons 

instrumentais. 

 Canta canções com controlo progressivo da 

melodia, da estrutura rítmica (pulsação e 

acentuação) e da respiração. 

 Distingue auditivamente um repertório 

diversificado de canções conhecidas e de 

música gravada de diferentes géneros, estilos e 

culturas. 

 Comenta a música que ouve ou que interpreta 

manifestando as suas opiniões e utilizando 

vocabulário adequado. 

 Utiliza grafismos não convencionais para 

identificar e registar sequências de intensidade, 

movimentos sonoros e sequências de sons curtos 

e longos. 

Educação 

Artística 

Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o sentido 

rítmico e de relação 

do corpo com o 

espaço e com os 

outros. 

– Expressar, através da 

dança, sentimentos e 

emoções em 

diferentes situações. 

– Refletir sobre os 

movimentos rítmicos e 

as coreografias que 

experimenta e/ou 

observa. 

– Apreciar diferentes 

manifestações 

coreográficas usando 

linguagem específica 

e adequada. 

– Tem prazer em expressar-se de forma rítmica 

através do corpo. 

– Realiza movimentos locomotores e não 

locomotores básicos, de forma 

coordenada, utilizando o corpo no espaço, 

no tempo e com diferentes dinâmicas. 

– Cria e recria movimentos a partir de 

temáticas e personagens (objetos, animais, 

situações da vida real, etc.). 

– Interpreta pequenas sequências de 

movimento dançado, de forma 

coordenada e apropriada à temática. 

– Aprecia peças de dança do património 

artístico, observadas através de meios 

audiovisuais ou em espetáculos ao vivo, 

expressando a sua opinião sobre o processo 

de criação e da apresentação 

coreográfica, utilizando vocabulário 

específico (baile, ensaio, espetáculo, palco, 

público coreógrafo/a, coreografia, 

bailarino/a, etc.). 

– Comenta os movimentos dançados que 

realiza e/ou observa, dando a sua opinião 

sobre os processos de execução e 

explicitando a sua interpretação. 
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Linguagem 

Oral e 

Abordagem 

à escrita 

 

 

 Funcionalidade da 

linguagem escrita e 

sua utilização em 

contexto 

 

 Associa diferentes funções a suportes de escrita 

variados presentes nos seus contextos, usando-

os com essas funcionalidades (livro de receitas 

para cozinhar, computador para pesquisar ou 

registar informação, lista de material 

 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem 

à escrita 

 

Linguagem 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicação Oral 

– Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação. 

– Usar a linguagem oral 

em contexto, 

conseguindo 

comunicar 

eficazmente de modo 

adequado à situação 

(produção e 

funcionalidade). 

 

 

 

 

 

 

 Consciência 

Linguística 

– Tomar consciência 

gradual sobre 

diferentes segmentos 

orais que constituem as 

palavras (Consciência 

Fonológica). 

– Identificar diferentes 

palavras numa frase 

(Consciência da 

Palavra). 

– Identificar se uma frase 

está correta ou 

incorreta e 

eventualmente corrigi-

la, explicitando as 

razões dessa correção 

(Consciência 

Sintática). 

 

 Faz perguntas sobre novas palavras e usa novo 

vocabulário. 

 Ouve os outros e responde adequadamente, 

apresentando as suas ideias e saberes, tanto em 

situações de comunicação individual como em 

grupo. 

 Elabora frases completas aumentando 

gradualmente a sua complexidade. 

 Canta, reproduzindo de forma cada vez mais 

correta as letras das canções. 

 Relata acontecimentos, mostrando progressão 

não só na clareza do discurso como no respeito 

pela sequência dos acontecimentos. 

 Constrói frases com uma estrutura cada vez mais 

complexa (coordenadas, explicativas, 

condicionais, negativas, subordinadas). 

 Usa naturalmente a linguagem com diferentes 

propósitos e funções (contar histórias ou 

acontecimentos, fazer pedidos, dar ou pedir 

informação, apresentar ou debater ideias, etc.). 

 

 

 

 

 Identifica o número de sílabas de uma palavra. 

 Descobre e refere palavras que acabam ou 

começam da mesma forma. 

 Isola ou conta palavras de uma frase. 

 Suprime ou substitui alguma(s) palavra(s) numa 

frase, atribuindo-lhe um novo sentido ou 

formulando novas frases. 

 Identifica uma frase cuja estrutura gramatical 

não está correta. 
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Abordagem 

à escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Identificar funções no 

uso da leitura e da 

escrita. 

– Usar a leitura e a escrita 

com diferentes 

funcionalidades nas 

atividades, rotinas e 

interações com outros. 

necessário…) 

 Utiliza e/ou sugere a utilização da linguagem 

escrita no seu dia-a-dia, em tarefas diversas, 

com funções variadas, quer solicitando o apoio 

de um adulto quer de modo autónomo, mesmo 

sem saber ler e escrever. 

 Pede aos adultos que lhe leiam ou escrevam 

numa situação concreta, para responder a uma 

necessidade. 

 Escreve, convencionalmente ou não, palavras, 

pseudopalavras ou pequenas frases, nas suas 

brincadeiras, explorações e/ou interações com 

os outros. 

 Usa o livro adequadamente e distingue 

diferentes tipos de livros consoante as suas 

funcionalidades. 

 Identificação de 

convenções da 

escrita 

– Reconhecer letras e 

aperceber-se da sua 

organização em 

palavras. 

– Aperceber-se do 

sentido direcional da 

escrita. 

– Estabelecer relações 

entre a escrita e a 

mensagem oral. 

 

 Diferencia escrita de desenho (código icónico 

de código escrito) e, quando quer escrever, usa 

garatujas, formas tipo letra e/ou letras na sua 

escrita. 

 Identifica letras, conseguindo reproduzi-las de 

modo cada vez mais aproximado nas suas 

tentativas de escrita e sabe o nome de algumas 

delas. 

 Nas suas tentativas de leitura, aponta para o 

texto escrito com o dedo, seguindo a 

orientação da escrita e fazendo alguma 

correspondência entre a emissão oral e o 

escrito. 

 Prazer e motivação 

para ler e escrever 

– Compreender que a 

leitura e a escrita são 

atividades que 

proporcionam prazer e 

satisfação. 

– Estabelecer razões 

pessoais para se 

envolver com a leitura 

e a escrita, associadas 

ao seu valor e 

importância. 

– Sentir-se competente e 

capaz de usar a leitura 

e a escrita, mesmo que 

em formas muito iniciais 

e não convencionais. 

 Escolhe realizar atividades de leitura e/ou 

escrita, manifestando concentração, prazer e 

satisfação no desenrolar das mesmas. 

 Ouve atentamente histórias, rimas, poesias e 

outros textos, mostrando prazer e satisfação. 

 Reflete e partilha ideias sobre o valor e a 

importância da linguagem escrita e indica 

razões pessoais para a sua utilização. 

 Revela satisfação pelas aprendizagens e 

conquistas que vai fazendo na compreensão e 

utilização da linguagem escrita. 

 Mostra entusiasmo em partilhar com a família as 

leituras que vai fazendo no jardim-de-infância. 

Usa a leitura e a escrita, mesmo que de modo não 

convencional, em situações cada vez mais 

complexas, mostrando vontade de aprender e de 

responder a novos desafios. 

Matemática – Identificar quantidades  Usa correspondência termo a termo para 
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Números 

e Operações 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

Tratamento de 

Dados 

 

 

 

 

 

 

através de diferentes 

formas de 

representação 

– (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de 

números, estimativa, 

etc.). 

– Resolver problemas do 

quotidiano que 

envolvam pequenas 

quantidades, com 

recurso à adição e 

subtração. 

 

 

 

resolver problemas de comparação de 

conjuntos e para contar objetos de um 

conjunto. 

 Identifica, numa contagem, que a quantidade 

total corresponde à última palavra número 

(termo) que disse. 

 Usa os termos “mais do que” e “menos do que” 

na comparação de quantidades. 

 Usa o nome dos números e, posteriormente, 

numerais escritos, para representar quantidades. 

 Organiza conjuntos de um certo número de 

objetos e consegue contar de forma crescente 

e decrescente. 

Começa a relacionar a adição com o 

combinar de dois grupos de objetos e a 

subtração com o retirar uma dada quantidade 

de objetos de um grupo de objetos. 

– Recolher informação 

pertinente para dar 

resposta a questões 

colocadas, recorrendo 

a metodologias 

adequadas (listagens, 

desenhos, etc.). 

– Utilizar gráficos e 

tabelas simples para 

organizar a informação 

recolhida e interpretá-

los de modo a dar 

resposta às questões 

colocada. 

 Coloca questões e participa na recolha de 

dados acerca de si própria, de situações do seu 

quotidiano e meio ambiente. 

 Participa na organização da informação 

recolhida recorrendo a tabelas, pictogramas 

simples, etc. 

 Procura interpretar os dados apresentados em 

tabelas, pictogramas, diagramas de Venn, 

gráficos de barras, identificando a categoria 

modal, como correspondendo à maior 

frequência. 

 Compreende que o tratamento apresentado é 

uma forma de descrever uma realidade. 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e 

Medida 

 

 

 Geometria 

– Localizar objetos num 

ambiente familiar, 

utilizando conceitos de 

orientação. 

– Identificar pontos de 

reconhecimento de 

locais e usar mapas 

simples. 

– Tomar o ponto de vista 

de outros, sendo capaz 

de dizer o que pode e 

não pode ser visto de 

uma determinada 

posição. 

– Reconhecer e operar 

 Numa roda com outras crianças, identifica 

posições relativas (Quem está “ao lado”, “em 

frente”, “atrás”, “dois lugares à direita”, “entre a 

Maria e o Manuel”, etc) 

 Consegue seguir um percurso que lhe é descrito 

oralmente por outra criança ou pelo/a 

educador/a. 

 Representa e descreve percursos familiares, 

através de desenhos e recorrendo a 

representações de marcos importantes. 

 Ao jogar às escondidas, sabe escolher os 

lugares onde se deve esconder para não ser 

vista. 

 Reconhece formas geométricas (bi- e 

tridimensionais) presentes no seu quotidiano (nos 

objetos da sala, no recreio, em obras de arte, 

nas suas produções, etc.). 

 Imagina e descreve como se vê um objeto a 
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Interesse 

e Curiosidade 

pela 

matemática 

com formas 

geométricas e figuras, 

descobrindo e 

referindo propriedades 

e identificando 

padrões, simetrias e 

projeções. 

partir de uma certa posição. 

 Amplia, reduz, roda, vê ao espelho formas e 

figuras e analisa as transformações resultantes 

nas posições, formas, tamanhos, etc. 

 Medida 

– Compreender que os 

objetos têm atributos 

mensuráveis que 

permitem compará-los 

e ordená-los. 

 Escolher e usar 

unidades de medida 

para responder a 

necessidades e 

questões do 

quotidiano. 

 Compara a altura, largura, comprimento de 

construções que fez (torres, comboios, casas, 

etc.), indicando algumas características de 

medida “maior que”,” mais pequeno que”, 

“mais estreito que”, “igual a”, etc. 

 Nas suas atividades e brincadeiras explora 

diversas formas alternativas para medir. 

 Compara o peso de objetos familiares (duas 

bonecas, duas peças de fruta, etc.) utilizando 

primeiro as mãos para sentir qual o mais pesado 

e depois uma balança de pratos para 

comprovar o que antecipou. 

– Mostrar interesse e 

curiosidade pela 

matemática, 

compreendendo a sua 

importância e 

utilidade. 

– Sentir-se competente 

para lidar com noções 

matemáticas e resolver 

problemas. 

 

 

 Se envolve, por iniciativa própria, em situações 

onde utiliza conhecimentos e estratégias da 

matemática, evidenciando satisfação e prazer. 

 Aplica noções matemáticas já exploradas a 

outras situações ou faz perguntas sobre elas. 

 Procura encontrar estratégias próprias para 

resolver uma situação ou problema 

matemático.  

 Expressas as suas razões para interpretar uma 

dada situação ou para seguir uma determinada 

estratégia. 

 Não desiste de resolver um problema e, quando 

não consegue, procura uma nova abordagem. 

 

 
Área do Conhecimento do Mundo 

 

Domínio e     

Subdomínio 

Aprendizagens a 

promover 
Aprendizagens a realizar pela Criança 

 

Introdução à 

metodologia 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apropriar-se do processo 

de desenvolvimento da 

metodologia científica 

nas suas diferentes 

etapas: questionar, 

colocar hipóteses, prever 

como encontrar 

respostas, experimentar e 

recolher informação, 

organizar e analisar a 

informação para chegar 

a conclusões e 

 Demonstra curiosidade e interesse pelo que a 

rodeia, colocando questões que evidenciam o 

seu desejo de saber mais. 

 Encontra explicações provisórias para dar 

resposta às questões colocadas. 

 Participa com interesse no planeamento e 

implementação da metodologia que 

caracteriza o processo de descoberta da 

investigação científica (observar, comparar, 

pesquisar, experimentar, registar, tirar 

conclusões). 

 Participa na organização e apresentação da 
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comunicá-las. 

 

informação, de modo a partilhar com outros 

(colegas da sala, outras crianças e/ou adultos) 

os conhecimentos, resultados e conclusões a 

que chegou. 

 Demonstra envolvimento no processo de 

descoberta e exploração e revela satisfação 

com os novos conhecimentos que adquiriu. 

 

Abordagem às 

Ciências 

 

Conhecimento 

do mundo 

social 

 

– Tomar consciência da 

sua identidade e 

pertença a diferentes 

grupos do meio social 

próximo (ex. família, 

jardim de infância, 

amigos, vizinhança). 

– Reconhecer unidades 

básicas do tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm na 

sua vida. 

– Conhecer elementos 

centrais da sua 

comunidade, realçando 

aspetos físicos, sociais e 

culturais e identificando 

algumas semelhanças e 

diferenças com outras 

comunidades. 

– Estabelecer relações 

entre o presente e o 

passado da sua família e 

comunidade, 

associando-as a objetos, 

situações de vida e 

práticas culturais. 

– Conhecer e respeitar a 

diversidade cultural 

 

 Sabe o seu nome completo e idade, onde 

vive, a sua nacionalidade e é capaz de se 

descrever, indicando algumas das suas 

características individuais. 

 Utiliza termos como dia, noite, manhã, tarde, 

semana, mês, nas suas narrativas e diálogos. 

 Identifica os membros da família próxima e 

fala sobre os graus de parentesco. 

 Identifica diferentes elementos da 

comunidade educativa, percebendo os seus 

papéis específicos. 

 Refere e identifica a atividade associada a 

algumas profissões com que contacta no dia-

a-dia (de pais, de familiares, da comunidade). 

 Associa rotinas a determinados momentos ou 

alturas do dia. 

 Nomeia e descreve aspetos físicos 

característicos da sua comunidade tais como 

ruas, pontes, transportes, edifícios. 

 Identifica algumas manifestações do 

património cultural do seu meio e de outros 

meios como, por exemplo, tradições, 

arquitetura, festividades. 

 Revela interesse em saber as semelhanças e 

diferenças entre o que acontece no seu 

tempo e nos tempos de vida dos pais e avós. 

 Compreende e aceita a diversidade de 

hábitos, vestuário, alimentação, religiões, etc. 

caraterísticos de diferentes realidades culturais. 

 

Conhecimento 

do mundo físico 

e natural 

– Compreender e 

identificar as 

características distintivas 

dos seres vivos e 

reconhecer diferenças e 

semelhanças entre 

animais e plantas. 

– Compreender e 

identificar diferenças e 

semelhanças entre 

diversos materiais 

 Reconhece e identifica partes do corpo e 

alguns órgãos, incluindo órgãos dos sentidos, e 

compreende as suas funções. 

 Usa e justifica algumas razões de práticas 

promotoras da saúde e segurança (lavar as 

mãos antes das refeições, evitar o consumo 

excessivo de doces e refrigerantes, atravessar 

nas passadeiras, etc.). 

 Se reconhece como ser vivo com 

características e necessidades semelhantes às 

dos outros seres vivos (crescimento, nutrição, 
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(metais, plásticos, papéis, 

madeira, etc.), 

relacionando as suas 

propriedades com os 

objetos feitos a partir 

deles. 

– Descrever e procurar 

explicações para 

fenómenos e 

transformações que 

observa no meio físico e 

natural. 

– Demonstrar cuidados 

com o seu corpo e com 

a sua segurança. 

– Manifestar 

comportamentos de 

preocupação com a 

conservação da 

natureza e respeito pelo 

ambiente. 

abrigo, etc.). 

 Conhece diferentes animais, diferenciando-os 

pelas suas características e modos de vida 

(domésticos/selvagens, aves/peixes, etc.). 

 Mostra curiosidade e procura uma explicação 

para fenómenos atmosféricos que observa 

(chuva, vento, nuvens, trovoada, etc.). 

 Antecipa e expressa as suas ideias sobre o que 

pensa que vai acontecer numa situação que 

observa ou experiencia e procura explicações 

sobre os resultados 

 (mistura de água com areia, com açúcar, com 

azeite; objetos que flutuam e não flutuam; 

efeitos de luz e sombra, atração por um íman; 

gelo que derrete, mistura de cores, etc.). 

 Antecipa e expressa as suas ideias sobre o que 

acontece, quando determinadas forças 

atuam sobre os seres vivos e os objetos em 

situações que observa ou experiencia (o que 

acontece quando um ser vivo ou objeto é 

puxado ou empurrado com mais ou menos 

força; o que sucede quando os objetos em 

movimento chocam; o que acontece num 

balancé quando objetos do mesmo peso são 

colocados em diferentes posições dos braços). 

 Partilha as suas ideias sobre como se 

processam algumas transformações naturais (a 

queda das folhas das árvores, o vento, a 

sucessão dia/noite, etc.). 

 Demonstra, no quotidiano, preocupações com 

o meio ambiente (apanhar lixo do chão, 

fechar as torneiras, apagar as luzes, etc.) 

 Desfruta e aprecia os espaços verdes e o 

contacto com a natureza. 
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Mundo 

tecnológico e 

utilização das 

tecnologias 

– Reconhecer os recursos 

tecnológicos do seu 

ambiente e explicar as 

suas funções e 

vantagens. 

– Utilizar diferentes suportes 

tecnológicos nas 

atividades do seu 

quotidiano, com 

cuidado e segurança. 

– Desenvolver uma atitude 

crítica perante as 

tecnologias que 

conhece e utiliza. 

 Fala sobre recursos tecnológicos existentes no 

seu meio, revelando algum conhecimento 

sobre a sua utilidade (semáforos, máquinas de 

lavar roupa e loiça, binóculos, cinema, 

câmara de vídeo, etc.). 

 Usa vários recursos tecnológicos para recolher 

informação, comunicar, produzir diferentes 

tipos de trabalhos e organizar informação que 

recolheu (computador, máquina fotográfica, 

vídeo, etc.). 

 Conhece e respeita algumas normas de 

segurança na utilização da internet. 

 Respeita as regras de segurança quer na 

utilização de recursos tecnológicos (máquina 

fotográfica, aparelhos de música, etc.) quer 

perante outros recursos (aquecedor, tomadas 

elétricas, etc.). 

 Imagina e cria, a duas ou três dimensões, 

‘máquinas’, robots ou instrumentos com uma 

finalidade específica. 
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1.º CICLO 
Os Critérios Específicos de Avaliação de Português enquadram-se no Programa e Metas 

das Áreas Curriculares Disciplinares do 1º ciclo do ensino básico. 
 

 

 
APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS:  

Ao longo do período, são aplicados instrumentos de avaliação diversificados e ajustados à 

turma: um teste global organizado em cinco domínios (Oralidade, Leitura, Educação Literária, 

Gramática, Escrita), exceto no 1º ano, e outros instrumentos designados por “ficha de trabalho”, 

que podem avaliar um ou mais domínios. 

1º ANO: Teste Global (40%); Ficha Trabalho (20%); Leitura (5%); Exp. Oral (5%) e TSA (15%). 

Área 
Curricular 

Português 

Domínio 
Cognitivo 

Operacionalização Instrumentos Ponderação 

Oralidade 

 Interpretação do texto oral 

(compreensão do oral). 

 Teste global 

(50%) 

  
  
  

  
  
  
  

Tr
a

b
a

lh
o

 e
m

 s
a

la
 d

e
 a

u
la

 

10% 

 Pesquisa e registo de informação, 

produção do texto oral 

(expressão oral). 

 Apresentação 

oral (50%) 
10% 

Leitura 
 
 

Educação 
Literária 

 Fluência de leitura: velocidade, 

precisão, prosódia. 

 Compreensão leitora do texto 

não literário; organização e 

registo da informação. 

 Registo de 

avaliação da 

leitura (10%) 

 Teste global 

(50%) 

 Ficha de 

trabalho 

(40%). 

15% 

 Compreensão leitora do excerto 

ou da obra integral. 

 Produção expressiva. 

 Teste global 

(50%) 

 Ficha de 

trabalho (50%) 

20% 

Gramática 

 Aplicação de conceitos 

gramaticais sobre: 

morfologia, lexicologia, classes de 

palavras e unidades sintáticas. 

 Teste global 

(50%) 

 Ficha de 

trabalho (50%) 

10% 

Escrita 

 Produção do texto escrito:  

Tipologia e tema; planificação, 

textualização, e revisão; ortografia 

e acentuação, caligrafia. 

 Teste global 

(50%) 

 Ficha de 

trabalho (50%) 

15% 20% 

Total Parcial 85% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

 Cumprimento de regras em sala 

de aula (7%). 

 Empenho nas tarefas e na 

organização do material (8%). 

 Observação direta  

 Registos 
 

15%  

 

 TOTAL 100% 
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Ao concluir o 1º ciclo, o aluno deverá ser capaz de: 

 

Domínio: Oralidade                                                             

 

Respeitar regras da interação discursiva. 

Escutar para aprender e construir conhecimentos.  

Utilizar técnicas para registar e reter a informação.  

Produzir um discurso oral com correção.  

Produzir discursos com diferentes finalidades tendo em conta a situação e o interlocutor.  

Participar em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras e papéis 

específicos. 

 

Domínio: Leitura e Educação Literária                                                             

Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas. 

Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos.  

Ler textos diversos.  

Ler e ouvir ler textos literários.   

Ler para apreciar textos literários.  

Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.  

Dizer/dramatizar textos. 

Organizar os conhecimentos do texto e apropriar‐se de novos vocábulos.  

Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e compreendê‐lo.  

Monitorizar a compreensão.  

 

Domínio: Escrita                                                             

Conhecer o alfabeto e os grafemas.  

Desenvolver o conhecimento da ortografia.  

Mobilizar o conhecimento da representação gráfica e da pontuação. 

Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos.  

Transcrever e escrever textos. 

Planificar a escrita de textos.  

Redigir corretamente.  

Escrever textos poéticos, narrativos, expositivos/informativos, dialogais, descritivos e 

outros. 

Rever textos escritos.  

Domínio: Gramática                                                             

Explicitar regularidades no funcionamento da língua. 

Compreender formas de organização do léxico. 

Explicitar aspetos fundamentais da fonologia do português.  

Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos fundamentais da sua 

morfologia e do seu comportamento sintático.  

Reconhecer classes de palavras.  

Analisar e estruturar unidades sintáticas.  

Compreender processos de formação e de organização do léxico.  

Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
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Os Critérios Específicos de Avaliação de Matemática enquadram-se no Programa e Metas 

das Áreas Curriculares Disciplinares do 1º ciclo do ensino básico. 

Área Curricular Matemática 

Domínio Cognitivo Operacionalização Instrumentos Ponderação 

Números e 
operações 

 Números naturais.  
 

 

 Teste global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questão Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha de 

trabalho 

 

 

 

 

 Trabalho Sala 

Aula 

  

40% 

 Números racionais não 

negativos. 

 Sistema de numeração 

decimal. 

 Representação decimal de 

números naturais e racionais 

não negativos. 

 Adição, subtração, 

multiplicação, divisão de 

números naturais e racionais 

não negativos. 

 Sequências e regularidades. 

10% 

Geometria e 
medida 

 

 Localização e orientação no 

espaço.  

 Figuras geométricas, ângulos e 

propriedade geométricas. 

 Medida: distância e 

comprimento, área, volume e 

capacidade, massa, tempo, 

dinheiro. 

Organização e 
tratamento de 

dados 

 Representação de conjuntos.  

 Representação e tratamento 

de dados. 

25% 

Capacidades 
Transversais 

 Conhecimento de factos e 

procedimentos. 

 Raciocínio matemático. 

 Comunicação matemática. 
10% 

 Resolução de problemas. 

Total Parcial 85% 

Domínio Social 

 Cumprimento de regras em 

sala de aula (7%). 

 Empenho nas tarefas e na 

organização do material (8%). 

 Observação 

direta 

 Registos 

15%  

TOTAL 100% 

 
APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS:  

Em cada período são aplicados instrumentos de avaliação diversificados: teste global, 

questão aula e uma ficha de trabalho e ainda a avaliação do trabalho do aluno em sala de 

aula (grelha). 

1º ANO: Teste Global (50%); Ficha Trabalho (20%); TSA (15%). 
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Ao concluir o 1º ciclo, o aluno deverá ser capaz de: 

 

Domínio: Números e Operações                                                             

 

Contar até ao milhão. 

Conhecer os numerais ordinais até ao centésimo. 

Conhecer a numeração romana até mil. 

Reconhecer os números pares e ímpares. 

Descodificar o sistema de numeração decimal. 

Adicionar e subtrair números naturais. 

Multiplicar números naturais. 

Efetuar divisões inteiras. 

Dividir a unidade.  

Medir com frações.  

Simplificar frações. 

Adicionar números racionais.  

Subtrair números racionais. 

Multiplicar números racionais não negativos.  

Dividir números racionais não negativos. 

Representar números racionais por dízimas. 

Conhecer sequências e regularidades. 

Domínio: Geometria e Medida                                                             

 

Situar-se e situar objetos no espaço. 

Reconhecer e representar formas geométricas. 

Reconhecer propriedades geométricas. 

Identificar e comparar ângulos. 

Medir distâncias e comprimentos. 

Medir áreas. 

Medir volumes. 

Medir capacidades. 

Medir massas. 

Medir o tempo. 

Contar dinheiro.  

Domínio: Organização e Tratamento de Dados                                                            

  

Representar conjuntos e elementos. 

Operar com conjuntos. 

Recolher e representar conjuntos de dados. 

Interpretar representações de conjuntos de dados. 

Tratar conjuntos de dados. 

Utilizar frequências relativas e percentagens.  

Transversal a todos os domínios: Problemas                                                             

 

Resolver problemas 
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Os Critérios Específicos de Avaliação de Estudo do Meio enquadram-se no 

Programa e Metas das Áreas Curriculares Disciplinares do 1º ciclo do ensino básico. 
 

Área Curricular Estudo do Meio 

Domínio Cognitivo Operacionalização Instrumentos Ponderação 

Localização no 
Espaço e no Tempo 

 Localização/Compreensão 

Espacial e Temporal.  

 Teste global 

 

 

 

 

 

 Ficha de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho Sala 

Aula 

 

50% 

 A Terra no Espaço: Universo e 

Sistema Solar. 

 Localização e Compreensão 

Espacial: a Terra no Sistema 

Solar. 

Conhecimento do 
Meio Natural e 

Social 

 Conhecimento dos Lugares e 

das Regiões.  

25% 
 Utilização de Fontes de 

Informação. 

 Compreensão Histórica 

Contextualizada. 

 Comunicação de 

Conhecimento sobre o Meio 

Natural e Social 

10% 

 Sustentabilidade 

Dinamismo das 
Inter-relações 
Natural-Social 

 Viver Melhor na Terra.  

 Dinamismo das Inter-relações 

entre Espaços. 

 Dinamismo das Relações entre 

Espaços 

Capacidade 
Transversal 

 Pesquisa e tratamento de 

informação. 

Total Parcial 85% 

Domínio Social 

 Cumprimento de regras em 

sala de aula (7%). 

 Empenho nas tarefas e na 

organização do material (8%). 

 Observação 

direta 

 Registos 

15%  

TOTAL 100% 

 
 
APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS:  

Ao longo de cada período são aplicados instrumentos de avaliação diversificados: teste global e 

uma ficha de trabalho e ainda a avaliação do trabalho do aluno em sala de aula (grelha). 

1º ANO: Teste Global (50%); Ficha Trabalho (20%); TSA (15%). 
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Ao concluir o 1º ciclo, o aluno deverá ser capaz de: 

Domínio: Localização no Espaço e no Tempo                                                             

 

Localizar elementos naturais e humanos do meio local, utilizando diferentes processos de orientação. 

Ler formas simplificadas de representação cartográfica e representar lugares, elementos naturais e 

humanos, utilizando o título, a legenda e a orientação, como fonte para a relação da ação 

humana com diferentes espaços e tempos. 

Utilizar diferentes unidades temporais e situar no tempo datas, eventos e personagens da História. 

Construir linhas de tempo relacionadas com datas significativas para a história pessoal, local e 

nacional. 

Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo pessoal, local e nacional. 

Reconhecer, na sua representação do espaço, a relação com a ação humana ao longo dos 

tempos. 

Descrever, em termos gerais, a constituição do Universo, do sistema solar, explicando a importância 

do Sol para a vida na Terra. 

Descrever a forma e os movimentos da Terra e da Lua. 

Domínio: Conhecimento do Meio Natural e Social                                                             

 

Descrever e comparar elementos físicos e humanos de lugares e regiões. 

Distinguir diversas formas de uso do solo. 

Caracterizar elementos naturais e humanos de lugares e regiões. 

Interpretar a realidade natural, humana e social, a partir de questões geográficas, históricas e 

sociais. 

Interpretar fontes diversas e produzir informação sobre o passado pessoal, familiar, local e nacional. 

Sistematizar conhecimentos de si próprio, família, comunidade, história local, nacional e europeia. 

Reconhecer e respeitar identidades sociais e culturais. 

Mobilizar e integrar vocabulário específico dos diferentes conteúdos, temas e problemas 

explorados. 

Reconhecer a diversidade na organização da vida em sociedade ao longo dos tempos.  

Sistematizar as modificações ocorridas no seu corpo, explicando as funções principais de órgãos 

constituintes, as funções vitais, e relacionar características fisionómicas de membros da mesma 

família.  

Identificar e verificar propriedades de diferentes materiais. 

Caraterizar modificações que ocorrem nos seres vivos e relacioná-las com manifestações de vida. 

Relacionar informação sobre as condições atmosféricas de um lugar ou região com os estados de 

tempo típicos das diferentes estações do ano.  

Analisar problemas naturais e sociais associados a alterações nos ecossistemas. 

Reconhecer a importância da preservação da biodiversidade e dos recursos para garantir a 

sustentabilidade dos sistemas naturais. 

Domínio: Dinamismo das Inter-relações Natural-Social 

 

Demonstrar conhecimento e aplicar normas e cuidados de saúde e segurança. 

Classificar os materiais de acordo com as suas propriedades. 

Reconhecer a existência de relações entre lugares e regiões. 

Detetar alterações nas características naturais do território, resultantes da ação humana. 

Referir elementos da sua identidade cultural, diferenciadores e comuns à identidade de membros 

de outras culturas, manifestando o sentido de pertença e o respeito pela diversidade de culturas. 

Explicar a dinâmica da terra. 
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Os Critérios Específicos de Avaliação das Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

enquadram-se no Programa das Áreas Curriculares Disciplinares do 1º ciclo do 

ensino básico. 
 

Áreas 
Curriculares 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

Domínio 
Cognitivo 

Operacionalização Instrumentos Ponderação 

Físico - Motora 

 

 

 Domínio das habilidades 

motoras. 

 

 

 

 Domínio de materiais, técnicas 

e instrumentos. 

 

 

 Localização/Compreensão 

Espacial e Temporal. 

 

 

 

 Desenvolvimento da 

capacidade de expressão e 

comunicação. 

 

 Observação 

direta com registo 

em grelha 

 

 

 

20% 

Musical 20% 

Dramática 20% 

 

Plástica 

 

25% 

Capacidade 

Transversal 

 

 Aquisição de conhecimentos. 

 Aplicação de conhecimentos. 
 

Total Parcial 85% 

Domínio Social 

 Cumprimento de regras em 

sala de aula (7%). 

 Empenho nas tarefas e na 

organização do material (8%). 

 Observação 

direta 

 Registos 

15%  

TOTAL 100% 

 

APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS  

 

Em cada período, realizam-se exercícios físicos, práticos, trabalhos individuais e/ou de grupo 

e é aplicado um único instrumento de avaliação (observação direta com registo em 

grelha). 
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Ao concluir o 1º ciclo, o aluno deverá ser capaz de: 

 

Expressão Físico - Motora 

Domínio: Jogos  

Praticar jogos coletivos com bola: 

- pontapear a bola, parada e em movimento. 

- manter a bola no ar e cabeceá-la. 

- sustentar a bola ou balão com toques de dedos. 

- receber a bola, rematar, passar a um companheiro. 

- conduzir a bola na direção da baliza,… 

Praticar jogos coletivos sem bola. 

Em concurso individual - saltar em comprimento e em altura. 

Fazer corridas de estafetas, entregando e recebendo o testemunho. 

Respeitar regras de segurança. 

Em jogos diversos, aceitar as decisões da arbitragem e adequar as suas ações às 

regras do jogo. 

 

Domínio: Atividades rítmicas expressivas                                                            

Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar,… 

Realizar saltos de pequena amplitude no lugar. 

Utilizar movimentos locomotores e não locomotores, pausas e equilíbrios, com 

ambiente musical adequado. 

 

Domínio: Percursos na Natureza                                                            

Fazer pequenos percursos.  

Interpretar sinais informativos simples. 

Colaborar com a sua equipa, mantendo a perceção da direção do ponto de 

partida e outros pontos de referência. 

 

Domínio: Ginástica                                                            

Saltar à corda em corrida e no local, ou com a corda movimentada por 

companheiros. 

Lançar e receber o arco com as duas mãos. 

Rodar o arco à volta do corpo. 

Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo. 

Combinar posições de equilíbrio estático com marcha lateral para trás e para a 

frente. 
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Expressão Plástica 

Domínio: Descoberta e organização progressiva de volumes                                                         

Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade: terra, areia,… 

Modelar os sólidos geométricos usando apenas as mãos. 

Ligar/ colar elementos para uma construção. 

Atar/ agrafar elementos para uma construção. 

Construir a partir de representações no plano. 

Desmontar e montar objectos. 

Construir brinquedos, jogos, máscaras, adereços. 

Explorar as possibilidades de diferentes materiais, procurando formas, cores, 

texturas, espessuras,… 

 

Domínio: Descoberta e organização progressiva de superfícies                                                           

Desenhar livremente no quadro da sala, no recreio,… 

Desenhar livremente o seu corpo e as suas partes constituintes. 

Explorar as possibilidades técnicas de: paus, giz, lápis de cor, lápis de cera, feltro, 

tintas, pincéis,… 

Desenhar jogos no recreio. 

Desenhar plantas e mapas. 

Ilustrar de forma pessoal. 

Inventar sequências de imagens com ou sem palavra. 

Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso. 

Criar frisos de cores preenchendo quadrículas. 

Contornar objetos, formas pessoas. 

Pintar livremente em suportes neutros. 

Pintar livremente, em grupo, sobre papel de cenário.  

Explorar várias técnicas de pintura. 

Fazer experiências de misturas de cores. 

Pintar cenários, adereços, construções. 

Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada. 

Fazer pintura soprada. 

Pintar utilizando materiais diferentes. 

 

Domínio: Exploração de técnicas diversas de expressão                                                         

Executar e ornamentar máscaras e outros adereços.  

Fazer dobragens. 

Fazer composições colando mosaicos de papel. 

Fazer composições com materiais cortados ou recortados. 

Explorar a terceira dimensão. 

Estampar elementos naturais. 

Imprimir com carimbos. 

Pintar cenários, cartazes (dia da árvore, da floresta, Páscoa…). 

Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a imagem e a 

palavra): recortando e colando elementos; desenhando e escrevendo. 
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Expressão Dramática 

Domínio: Jogos de exploração                                                           

 

Movimentar-se de forma livre e pessoal, sozinho ou aos pares. 

Explorar a respiração torácica e abdominal, o movimento global do corpo, os movimentos 

segmentares do corpo e as diferentes possibilidades expressivas (diferentes atitudes 

corporais, diferentes ritmos, formas e fatores do movimento). 

Experimentar diferentes maneiras de produzir sons. 

Reproduzir sons do meio ambiente e aliá-los a gestos/movimentos. 

Explorar a emissão sonora, fazendo variar a forma de respirar, a altura do som, o volume da 

voz, a velocidade, a entoação… 

Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos. 

Explorar os efeitos da alternância silêncio – emissão sonora. 

Explorar o espaço circundante e deslocações simples, seguindo trajetos diversos. 

Explorar diferentes formas de se deslocar: de diferentes seres (reais ou imaginados. 

Orientar-se a partir de referências auditivas, visuais, táteis. 

Explorar as qualidades físicas dos objetos e as relações possíveis do corpo com eles. 

Deslocar-se com o apoio de um objeto. 

Utilizar objetos, dando-lhes atributos imaginados em situações de interação. 

Inventar e utilizar máscaras, fantoches, marionetas. 

 

Domínio: Jogos dramáticos                                                            

 

Reagir espontaneamente por gestos a sons, palavras, atitudes… 

Reproduzir movimentos em espelho, por contraste. 

Improvisar individualmente atitudes, gestos e movimentos, a partir de estímulos: 

sonoros ou verbais, de um objeto real ou imaginado, de um tema… 

Mimar, a dois ou em pequeno grupo, gestos, movimentos e atitudes ligados a uma 

ação isolada ou a uma sequência de atos. 

Participar na elaboração oral de uma história. 

Improvisar (a dois ou em pequeno grupo) uma história, a partir de uma ilustração, 

de uma série de imagens, de um som, de uma sequência sonora, de um tema. 

Participar em jogos de associação de palavras por afinidades sonoras e/ou 

semântica. 

Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto. 

Inventar novas linguagens sonoras ou onomatopaicas. 

Improvisar (a dois ou em pequeno grupo) palavras, sons, atitudes, gestos e 

movimentos ligados a uma determinada ação. 

Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo sequências 

de ações - situações recriadas ou imaginadas. 

Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras. 

Utilizar diversos tipos de sombras. 

Inventar, construir e utilizar adereços e cenários. 

Elaborar previamente, em grupo, os momentos do desenvolvimento de uma 

situação. 
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Expressão Musical 

Domínio: Jogos de exploração                                                           

 

Dizer e entoar rimas e lengalengas, cantar canções e reproduzir pequenas melodias. 

Experimentar sons vocais. 

Experimentar percussão corporal (batimentos, palmas…). 

Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

Movimentar-se livremente a partir de sons, melodias e canções. 

Inventar e reproduzir gestos, movimentos, passos. 

Experimentar potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

Identificar sons isolados do meio próximo e da Natureza. 

Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, canções… 

Reconhecer ritmos e ciclos de vida (pulsação/respiração) da Natureza 

(noite/dia…). 

 

Domínio: Experimentação, desenvolvimento e criação musical                                                            

 

Reproduzir sons, frases, escalas… 

Dialogar sobre: meio ambiente sonoro, audições musicais, encontros com 

músicos… 

Produzir sons com a voz, com objetos, com percussão corporal… 

Utilizar texturas/ambientes sonoros em canções, danças, dramatizações… 

Adaptar textos para melodias, melodias para textos e textos para canções. 

Participar em danças tradicionais, infantis… 

Inventar/utilizar códigos para representar o som da voz, corpo, instrumentos, 

sequências e texturas sonoras. 
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Educação Moral e Religiosa 
 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

 

1. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA 

(Metas específicas de EMR) 

 

 G. Identificar os valores evangélicos. 

 L. Estabelecer um diálogo entre a fé 

e a cultura. 

 R. Identificar o fundamento religioso 

da moral cristã. 

 S. Reconhecer, à luz da mensagem 

cristã, a dignidade da pessoa 

humana. 

 

 

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA 

DISCIPLINA 

(Metas específicas de EMR) 

 

 O. Reconhecer a proposta do agir 

ético cristão em situações vitais do 

quotidiano. 

 

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 De expressão oral e escrita; 

 De análise, interpretação, resumo e 

redacção de textos. 

 

4. SABER ESTAR 

(Metas específicas de EMR) 

 Q. amadurecer a sua 

responsabilidade perante a pessoa, a 

comunidade e o mundo. 

 O. Reconhecer a proposta do agir 

ético cristão em situações vitais do 

quotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

Portefólio 

 

 

 

 

 

85% 
 

 

 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

 
 

 
 

 Empenho 

 Cumprimento de regras 

 

  

 

 

 

Observação direta; 

 Registos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

15% 
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Perfil de aprendizagem do aluno no 1º ciclo  
 

EMR 

Domínio:  

A. Interpretar a realidade e relacioná-la com a visão cristã; 

B. Identificar o fundamento religioso da moral cristã; 

C.  Mobilizar valores e princípios éticos  em situações diversificadas; 

D. Identificar núcleo central do  Cristianismo; 

E.  Usar a Bíblia e e interpretar textos bíblicos; 

F. Interpretar e apreciar produções estéticas cristãs. 

G. Usar corretamente a língua portuguesa; 

H. Pesquisar, selecionar e organizar informação; 

I.  Realizar atividades de forma autónoma; 

J. Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 

 

Domínio 

A. Usar corretamente a língua portuguesa; 

B. Pesquisar, selecionar e organizar informação; 

C.  Realizar atividades de forma autónoma; 

D. Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 
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Inglês 
 

Os objetivos dos domínios de referência traduzem a visão duma aprendizagem da língua 

estrangeira que privilegia a oralidade e que se consolida de forma gradual, partindo da 

compreensão oral para situações de interação e de expressão oral, em articulação com a 

leitura e a escrita; o léxico e as estruturas gramaticais aplicam-se em contexto no 3º ano. 

 

 

 

 
 

INGLÊS 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS 

PONDERAÇÃO 

3º ANO 4º ANO 

Intercultural 

- Identificação de si próprio e de 

alguns aspetos da sociedade;  

- Identificação de algumas caracte-

rísticas naturais e culturais do seu país 

e de outros países. 

   Cumprimento 

das tarefas em 

contexto: 

Ouvir,Falar, 

Ler, Escrever 

Avaliados em 

contexto 

Léxico e 

Gramática  

- Uso de vocabulário simples relativo 

aos temas estudados. 

- Aplicação de estruturas e lexical 

chunks. 

- Teste 
- Ficha  

3º ano 

Avaliados 

em 

contexto   

20% 

Compreensão 

Oral  

- Identificação e reconhecimento de 

sons, entoações, ritmos, palavras e 

expressões. 

- Identificação e reconhecimento de 

instruções breves. 

 - Teste  20% 15% 

Interação Oral  

- Interação com o professor utilizando 

expressões ou frases simples. 

- Uso de expressões adequadas a 

diferentes contextos. 

- Interação oral  10% 5% 

Produção Oral 

-Transmissão de informação pessoal. 

- Apresentação / Descrição oral de 

um desenho inserido num tópico.  

- Reprodução de palavras, chants e 

canções. 

-  Apresentação 

oral    
10% 5% 

Leitura 
- Compreensão de palavras e frases 

simples. 

- Teste 
- Ficha  

25% 20% 

Escrita 
- Uso de palavras conhecidas. 

-Produção de frases simples. 

- Teste 
- Ficha  

20% 20% 

 85% 

DOMÍNIO SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organiza-

ção do material. 

Observação 

direta em sala 

de aula 

15% 
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2º CICLO 

 

Português          
 
Os Critérios Específicos de Avaliação, no Português do 2º ciclo, enquadram-se no Programa 

e Metas Curriculares de Português do ensino básico. 

 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

ORALIDADE 

─ Interação discursiva e interpretação do 

texto oral (compreensão do oral)        (8%) 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  
15% 

─ Pesquisa e registo de informação, 

produção do texto oral (expressão oral (7%) 

▪ Apresentação  

   oral  

LEITURA 
 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 

─ Fluência de leitura: velocidade, precisão, 

prosódia. 

─ Compreensão do texto escrito; 

organização e registo da informação. 

▪ Leitura   

▪ Teste global   

▪ Teste parcial   

15% 

─ Compreensão do excerto ou da obra 

integral. 

─ Produção expressiva (oral e/ou escrita). 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  
20% 

GRAMÁTICA 

─ Aplicação de conceitos gramaticais 

sobre: 

      morfologia, lexicologia, classes de 

palavras e unidades sintáticas. 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  
15% 

ESCRITA 

─ Produção do texto escrito:  

      tipologia e tema; planificação, 

textualização, e revisão; ortografia e 

acentuação; caligrafia. 

▪ Teste global ▪ 

Teste parcial  
20% 

TOTAL 85% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas da aula e de casa ; 

posse e organização do material. 

Observação 

direta  

Registos 

15%  

 

Aplicação dos instrumentos:  

Ao longo do período, são aplicados instrumentos de avaliação diversificados e ajustados à 

turma: um teste global organizado em cinco domínios (Compreensão do Oral, Leitura, 

Educação Literária, Gramática, Escrita) e outros instrumentos designados por “teste parcial”, 

que podem incluir um ou mais domínios, consoante o número de aulas de cada período.  
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No final do 2º ciclo, o aluno deve ter realizado as seguintes aprendizagens:  

▪ Adquirir métodos e técnicas de estudo, utilizar processos de pesquisa, registo e tratamento de 

informação. 

▪ Ouvir e compreender textos e enunciados, respondendo de foram adequada. 

▪ Expressar-se oralmente de forma fluente, correta e adequada a diversas situações. 

▪ Ler e compreender textos escritos, incluindo textos literários e não literários de vários tipos. 

▪ Explicitar, aplicar e sistematizar os aspetos fundamentais da gramática do Português. 

▪ Revelar autonomia na escrita de textos criativos e/ou sujeitos a técnicas e modelos.  

ORALIDADE 
Compreensão do oral 

Saber escutar, para reter informação essencial, discursos breves, em português padrão, com 

algum grau de formalidade. 

Interpretar a informação ouvida, distinguindo o facto da opinião, o essencial do acessório, a 

informação explícita da informação implícita. 

Compreender os diferentes argumentos que fundamentam uma opinião.  

Expressão oral 

Relatar ocorrências, fazer descrições e exposições sobre assuntos do quotidiano, de interesse 

pessoal, social ou escolar, com algum grau de formalidade. 

Apresentar e defender opiniões, justificando com pormenores ou exemplos e terminando 

com uma conclusão adequada. 

Produzir discursos orais coerentes em português padrão, com vocabulário e estruturas 

gramaticais adequadas.  

LEITURA/EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler textos variados em diferentes suportes, com precisão, rapidez e alguma expressividade. 

Ler para entretenimento, concretização de tarefas, recolha e organização de informação, 

construção de conhecimento e fruição estética. 

Compreender a pertinência e validade da informação lida e os recursos verbais e não 

verbais utilizados. 

Fazer apreciações pessoais de textos de diferentes tipos, descobrindo significados implícitos 

e relacionando intenção, forma e conteúdo. 

Ler textos literários diversos, tomando consciência do modo como os temas, as experiências 

e os valores são apresentados.  

ESCRITA 
Escrever para responder a diferentes propostas de trabalho, recorrendo a técnicas de 

seleção, registo, organização e transmissão da informação. 

Utilizar com autonomia processos de planificação, textualização e revisão, com recurso a 

instrumentos de apoio e ferramentas informáticas. 

Escrever em termos pessoais e criativos, em diferentes suportes e num registo adequado ao 

leitor visado, adotando as convenções próprias do tipo de texto. 

Produzir textos coerentes e coesos em português padrão, com tema de abertura e fecho 

congruente, vocabulário adequado, demarcação clara de parágrafos e períodos e uso correto 

da ortografia e da pontuação. 

GRAMÁTICA 
Descobrir regularidades na estrutura e no uso da língua, com base em práticas de 

experimentação. 

Identificar e classificar unidades utilizando a terminologia adequada; explicitar regras e 

treinar procedimentos do uso da língua nos diferentes planos. 

Mobilizar os conhecimentos adquiridos para aperfeiçoar o desempenho pessoal na 

produção e receção de enunciados orais e escritos. 

Relacionar diferentes registos de língua com os contextos em que devem ser usados e 

distinguir marcas específicas da linguagem oral e escrita. 

Respeitar e valorizar as variedades do Português, reconhecendo o Português padrão como 

a norma. 
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Inglês                     
 
 
Os Critérios Específicos de Avaliação no Inglês do 2º ciclo, enquadram-se no Programa e 

nas Metas Curriculares de Inglês do ensino básico. 

 

 
Aplicação dos instrumentos:  

Ao longo do período, são aplicados instrumentos de avaliação diversificados e ajustados à 

turma: um teste global organizado em quatro grupos (Compreensão do Oral, Leitura, 

Gramática, Escrita) e outros instrumentos designados por “teste parcial”, que podem avaliar 

um ou mais domínios, consoante o número de aulas de cada período. Na disciplina com 

dois tempos letivos semanais, será aplicado apenas um teste de avaliação da Escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

ORALIDADE 

Compreensão  oral 

-Discursos articulados de forma clara e 

pausada. 

-Conteúdos simples em programas, produzidos 

para o nível do aluno, em meios áudio e 

audiovisuais.  

Interação Oral 

-Situações de role-play. 

-Situações familiares preparadas. 

Produção Oral 

-Apresentação/descrição de temas familiares 

do dia a dia. 

Teste  
 
 
 
Participação na 
aula 
 
 
 Apresentação 
oral   

  

      15% 

 

 

       5% 

 

 

       5% 

LEITURA 
-Textos breves sobre assuntos do seu interesse. 

- Dicionários bilingues (online e em papel). 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  
20% 

ESCRITA 
- Prenchimento, de forma guiada, de 

pequenos diálogos. 

 -Produção de pequenos textos. 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial   
15% 

LÉXICO 
GRAMÁTICA 

- Vocabulário relativo aos temas estudados, 

- Estruturas frequentes do funcionamento da 

Língua. 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  
25% 

INTERCULTURAL 
-  Aspetos culturais de países de expressão 

inglesa que possibilitem ao aluno uma visão 

comparativa com o seu próprio universo. 

Avaliado em contexto 

DOMÍNIO COGNITIVO (SOMA) 85% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organização do 

material. 

Observação 

direta  

Registos 

15% 
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No final do 2º ciclo, o aluno deve: 

COMPREENSÃO ORAL 

Compreender, com ajuda, discursos articulados de forma clara e pausada. 

Compreender conteúdos simples em programas, produzidos para o seu nível, em meios 

áudio/audiovisuais.  

INTERAÇÃO ORAL 

Interagir, com ajuda, com um interlocutor em situações familiares e previamente 

preparadas. 

Interagir, com ajuda, em diferentes tipos de registo. 

PRODUÇÃO ORAL 

Expressar-se, com vocabulário simples, sobre assuntos familiares do dia a dia. 

LEITURA 

Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse. 

Utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel). 

ESCRITA  

Completar pequenos diálogos.  

Produzir pequenos textos (25 a 35 palavras). 

LÉXICO e GRAMÁTICA 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas frequentes 

do funcionamento da língua. 

DOMÍNIO INTERCULTURAL 

Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa. 

Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados. 
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História e Geografia de Portugal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio  Capacidades Instrumentos de avaliação 

Domínio 

Cognitivo 

(85%) 

 

Compreender a História: 

 Temporalidade 

 Espacialidade 

 Contextualização 

Utilizar as fontes 

Tratar a informação  

Aplicar os conceitos 

Comunicar, utilizando 

corretamente o vocabulário 

específico 

 

7
0

%
 

 

 

Testes (dois por período)  

 

1
5

%
 

Outro(s) trabalho(s) escrito(s)  por 

período:  

 Questão aula 

 Mini testes 

 Fichas de trabalho 

Domínio 

 Social  

(15%) 

 

 

Empenho  

Cumprimento de regras 

 

 

 

 Observação direta 

 Registos 
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Perfil de desempenho do aluno na disciplina de HGP do 2º ciclo 

 

As Finalidades e Objetivos enunciados no Programa de HGP do 2º ciclo do ensino básico 

constituem linhas de orientação do processo de ensino e de aprendizagem, esperando-se 

que, no final do ciclo de estudos, os alunos evidenciem um perfil de desempenho que se 

traduz na capacidade de: 

 
 Desenvolver capacidades de comunicação 

 Utilizar com correção o vocabulário específico 

 Aplicar os conceitos 

 Desenvolver os conceitos de diferença/contraste 

 Desenvolver os conceitos de mudança / permanência 

 Compreender a História: temporalidade / espacialidade 

 Compreender os conceitos de interação/causalidade 

 Compreender a História: contextualização 

 Desenvolver a aquisição de técnicas de investigação 

 Utilizar as fontes 

 Tratar a informação 

 Desenvolver valores pessoais e atitudes de autonomia 

 Desenvolver atitudes de sociabilidade e solidariedade 
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Matemática 
 

 

Domínio Cognitivo – 85% 
Instrumentos 
de Avaliação 

Ponderação 

Domínios: 

 Números e operações – desenvolver o 

sentido de número, promover a 

compreensão dos números e operações e a 

capacidade de cálculo mental e escrito; 

 Geometria e medida - desenvolver o sentido 

espacial  

 Álgebra –aprofundar o estudo das relações 

e regularidades e da proporcionalidade 

direta   

 Organização e tratamento de dados- 

desenvolver a capacidade de 

compreender e  produzir informação 

estatística 

 

Capacidades Transversais: 

 Conhecimento de factos e procedimentos 

Algoritmos e regras de cálculo 

Memorização 

 Raciocínio matemático: 

Justificação 

Argumentação 

Formulação e teste de conjeturas  

 Comunicação matemática: 

Interpretação 

Representação 

Expressão 

Discussão  

 Resolução de problemas: 

Compreensão do problema 

Conceção, aplicação e justificação de 

estratégias  

 A Matemática como um todo coerente 

Estabelecer ligações entre conteúdos  

 

Testes escritos 50% 

85% 

 

 

 

Questões aula 

 

 

 

 

 

35% 

 

DOMÍNIO SOCIAL  15% Registos de 
Avaliação 

Ponderação 

Respeito por regras de convivência e de trabalho/ 

posse de material 

Empenho nas tarefas propostas/tpc 

 

Grelhas de 

observação 

 

15% 
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Perfil de desempenho do aluno na disciplina de Matemática do 2º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínios Aprendizagens desenvolvidas no final do 2º ciclo   

 

Números e 

operações 

Números naturais: 

Conhecer e aplicar propriedades dos divisores – resolver problemas 

Conhecer e aplicar propriedades dos números primos 

Números racionais não negativos: 

Efetuar operações com números racionais não negativos - resolver 

problemas  

Números racionais: 

Representar e comparar números positivos e negativos 

Adicionar números racionais 

Subtrair números racionais  

Geometria e 

medida 

Propriedades geométricas: 

Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e 

perpendicularidade 

Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos  

Resolver problemas  

Figuras geométricas planas:  

Relacionar circunferências com ângulos , retas e polígonos  

Sólidos geométricos : 

Identificar sólidos geométricos  

Reconhecer propriedades de sólidos geométricos – resolver 

problemas  

Isometrias do plano: 

Construir e  reconhecer propriedades de isometrias do plano- 

resolver problemas   

Medida:  

Medir áreas de figuras planas - resolver problemas  

Medir amplitudes de ângulos  - resolver problemas  

Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos – 

resolver problemas 

Medir volumes de sólidos – resolver problemas 

Álgebra 

Expressões algébricas: 

Conhecer e aplicar as propriedades das operações 

Potencias de expoente natural : 

Efetuar operações com potências  

Sequências e regularidades : 

Resolver problemas 

Proporcionalidade direta: 

Relacionar grandezas diretamente proporcionais – resolver 

problemas  

Organização e 

tratamento de 

dados 

Gráficos cartesianos : 

Construir gráficos cartesianos  

Representação e tratamento de dados : 

Organizar e representar dados  

Tratar conjuntos de dados  

Resolver problemas  
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Ciências Naturais 
 

Domínio Cognitivo – 85% 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

 

Domínios:  

 A água, o ar, as rochas e o solo – materiais 

terrestres 

 Diversidade de seres vivos e suas interações 

com o meio 

 Unidade na diversidade de seres vivos 

 Processos vitais comuns aos seres vivos 

 Agressões do meio e integridade do organismo 

 

Capacidades  

 Revelar curiosidade, reflexão crítica e espirito de 

abertura  

 Revelar capacidade de observar e ordenar as 

observações 

 Interpretar dados e tirar conclusões 

 Exprimir-se de forma clara, oralmente e por 

escrito 

 Cooperar em atividades de grupo/turma 

 Respeitar normas gerais de segurança em 

atividades experimentais 

 Compreender as implicações da Ciência, no 

dia-a-dia da atividade humana 

 

Testes escritos 70% 

85% 

 

 

Relatório/ 

Trabalho de 

pesquisa/  

questão aula 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio Social - 15% Registos de Avaliação Ponderação 

Respeito por regras de convivência e de trabalho / 

posse de material 

Empenho nas tarefas propostas 

Grelhas de 

observação 
15% 
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Perfil de desempenho do aluno na disciplina de Ciências Naturais do 2º ciclo 

 

Domínios Aprendizagens desenvolvidas no final do 2º ciclo   

 A água, o ar, as 

rochas e o solo – 

materiais terrestres 

Compreender a Terra como um planeta especial  

Compreender que o solo é um material terrestre de suporte de vida  

Compreender a importância das rochas e dos minerais  

Compreender a importância da água para os seres vivos  

Compreender a importância da qualidade da água para a atividade 

humana  

Compreender a importância da atmosfera para os seres vivos  

Diversidade de seres 

vivos e suas interações 

com o meio 

Interpretar as caraterísticas dos organismos em função dos ambientes 

onde vivem  

Compreender a diversidade de regimes alimentares dos animais tendo 

em conta o respetivo habitat  

Compreender a diversidade de processos reprodutivos dos animais  

Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas 

e comportamentais dos animais  

Compreender a importância da proteção da biodiversidade animal  

Conhecer a influência dos fatores abióticos nas adaptações morfológicas 

das plantas  

Compreender a importância da proteção da diversidade vegetal  

Unidade na 

diversidade de seres 

vivos  

Aplicar a microscopia na descoberta do mundo “invisível”  

Compreender que a célula é a unidade básica da vida  

Compreender a importância da classificação dos seres vivos  

Processos vitais 

comuns aos seres 

vivos  

Compreender a importância de uma alimentação equilibrada e segura  

Conhecer o processo digestivo do ser humano  

Relacionar os sistemas digestivos das aves e dos ruminantes com o 

sistema digestivo dos omnívoros  

Compreender a relação existente entre a respiração externa e a 

respiração celular  

Compreender a importância dos órgãos respiratórios dos animais nas 

trocas gasosas  

Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório 

humano  

Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular 

humano  

Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema urinário humano  

Conhecer o papel da pele na função excretora humana  

Compreender a importância da fotossíntese na obtenção de alimento 

pelas plantas  

Compreender a importância das plantas como fonte de nutrientes, de 

matéria-prima e de renovação do ar atmosférico  

Compreender a puberdade como uma fase do crescimento humano  

Conhecer os sistemas reprodutores humanos  

Compreender o processo da reprodução humana  

Compreender o mecanismo de reprodução das plantas com semente  

Agressões do meio e 

integridade do 

organismo  

Compreender o papel dos microrganismos para o ser humano  

Compreender as agressões causadas por alguns agentes patogénicos  

Compreender a influência da higiene e da poluição na saúde humana  
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Educação Visual            
 

 

 

DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA 

5ºANO 6º ANO  
PESO OBJETIVOS 

 

TÉCNICA 

 

Conhecer materiais riscadores e 

respetivos suportes físicos 

 

Dominar materiais básicos de 

desenho técnico 

 

Dominar a aquisição de 

conhecimento prático 

 

Compreender características e 

qualidades da cor. 

 

Reconhecer a simbologia e o 

significado da cor. 

 

Dominar procedimentos 

sistemáticos e metodológicos 

 

 

 

 

Teste 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. aula 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 

pesquisa 

15% 

 

 

 

 

 

REPRESENTA 

ÇÃO 

Compreender a geometria 

enquanto elemento de 

organização da forma. 

 

Reconhecer a textura enquanto 

aspeto visual das superfícies 

 

Explicar a estrutura como suporte 

da forma.  

 

Dominar a representação como 

instrumento de registo 

 

 

 

Conhecer as interações dos 

objetos no espaço 

 

Representar elementos físicos 

num espaço. 

 

Dominar a representação 

bidimensional 

 

 

 

 

 

DISCURSO 

 

Distinguir códigos e suportes 

utilizados pela comunicação 

 

Dominar a comunicação como um 

processo de narrativa visual 

 

Reconhecer o papel e a 

influência do património na 

sociedade 

 

Reconhecer o papel do discurso 

no âmbito de trajetórias históricas 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 

  

 

 

“Projeto” _Não é desenvolvido no   

5º ano 

 

Reconhecer princípios básicos da 

criação de um discurso 

 Desenvolver a capacidade de 

avaliação crítica na criação de 

um discurso. 

Dominar atividades coordenadas 

e interligadas, para a realização 

de um objetivo 

 

 

SOCIAL 

Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo  

0bsevaç

ão 

15% 

Empenho nas tarefas propostas e posse de Material 
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Educação  Tecnológica 

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 

5ºANO 6º ANO  
PESO OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

 

Reconhecer o papel da 

tecnologia. 

 

 

Discriminar a relevância do objeto 

técnico. 

 

 

Dominar a aquisição de 

conhecimento técnico. 

 

Conhecer a origem e propriedades 

dos materiais. 

 

Reconhecer processos de 

transformação das principais 

matérias-primas. 

 

Distinguir alterações no meio 

ambiente determinadas pela ação 

humana. 

 

Dominar procedimentos sistemáticos 

e metodológicos. 

 

 

 

 

Teste 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. aula 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. 

pesquisa 

15% 

 

 

 

 

 

REPRESENTA 

ÇÃO 

 

Reconhecer tipos de grandeza e 

respetivos instrumentos de 

medição. 

 

Discriminar a conveniência 
de medições rigorosas na 
execução de trabalhos. 

 

Dominar a representação como 

instrumento de exposição 

rigorosa. 

 

Conhecer diversos tipos de 

movimentos. 

Reconhecer operadores 
mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento. 

 

Dominar a representação 

esquemática como registo de 

informação. 

 

 

 

 

 

DISCURSO 

 

Aplicar princípios da 

comunicação tecnológica. 

 

Desenvolver princípios da 

comunicação tecnológica. 

 

Dominar a comunicação como 

um processo de organização de 

factos. 

Distinguir a linguagem dos processos 
de utilização, de fabrico e de 
construção. 

 

Compreender processos técnicos de 

fabrico e de construção. 

 

Dominar a comunicação orientada 

para a demonstração. 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 

Distinguir as principais fontes de 

energia. 

 

Compreender processos de 

produção e de transformação de 

energia. 

 

Explorar soluções energéticas no 

âmbito dos operadores elétricos. 

 

Dominar procedimentos de 

análise e de sistematização. 

 

Conhecer tipos de estrutura. 

 

Explorar estruturas no âmbito da 

forma e função. 

 

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

 

SOCIAL 
Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo 0bservação 

15% 
Empenho nas tarefas propostas e posse de Material 
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Perfil de Aprendizagens  
EDUCAÇÃO VISUAL EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

Comunicação visual 

 

 Interpretar mensagens na leitura de formas 

visuais  

 Conceber sequências visuais a partir de 

vários formatos narrativos  

 Produzir objetos plásticos explorando 

temas, ideias, ideias e situações  

 Descodificar diferentes produtos gráficos  

 Conceber objetos gráficos aplicando 

regras de comunicação visual- 

composição, relação forma – fundo, 

módulo padrão 

 Compreender e interpretar símbolos e 

sistemas de sinais visuais  

 Utilizar a simbologia visual com intenção 

funcional  

 Aplicar regras de representação gráficas 

convencionais em letterin, desenho 

geométrico, mapas esquemas e gráficos 

 

Elementos da forma  

 Reconhecer as proporções e noções 

de antropometria na representação da 

figura humana 

 Compreender as posições relativas entre o 

observador e os objetos percecionados  

 Reconhecer processos de representação 

do espaço a duas dimensões: 

sobreposição, tamanho relativo dos objetos 

, textura, luz/ cor e perspetiva linear  

 Organizar com funcionalidade e equilíbrio 

visual os espaços bidimensionais e 

tridimensionais  

 Utilizar, nas suas experimentações 

bidimensionais, processos de 

representação do espaço 

 Utilizar elementos definidores da forma – 

ponto, linha, volume, luz/cor, textura e 

estrutura- nas experiências plásticas  

 Relacionar as fomas maturais e ou 

constituídas com as respetivas funções, 

materiais que a constituem e técnicas  

 Compreender a relação entre luz e cor, 

síntese subtrativa, qualidade térmica e 

contraste  

 Criar composições bidimensionais e 

tridimensionais a partir da observação e da 

imaginação, utilizando expressivamente os 

elementos da forma 

 

 

 

Tecnologia e sociedade 

 Compreender que a natureza e evolução da 

tecnologia resultam do processo histórico; 

 Analisar os efeitos culturais, sociais, económicos, 

ecológicos e políticos da tecnologia e as 

mudanças que ela vai operando no mundo; 

Tecnologia e consumo 

 Compreender a tecnologia como resultado dos 

desejos e necessidades humanas 

 Avaliar o impacto dos produtos e sistemas 

 Intervir na defesa do ambiente, do património 

cultural e do consumidor, tendo em conta a 

melhoria da qualidade de vida. 

Processo tecnológico 

 Distinguir os objetos técnicos dos restantes 

objetos, 

 Conhecer e caracterizar o ciclo de vida dos 

objetos técnicos, 

 Enumerar os principais fatores que influenciam a 

conceção, escolha e uso de objeitos técnicos, 

 Compreender a importância de materiais e 

processos utilizados no fabrico de objetos 

técnicos; 

 Analisar os objetos técnicos relativamente às 

suas funções técnicas em uso. 

Planeamento e desenvolvimento de produtos e 

sistemas técnicos 

 Recorrer ao uso da tecnologia informática para 

planificação e apresentação dos projetos, 

 Utilizar as tecnologias de informação e da 

comunicação disponíveis, nomeadamente a 

Internet 

Movimento e mecanismos 

 Identificar os principais operadores técnicos 

utilizados nos mecanismos, 

 Analisar estruturas com movimento procedentes 

de diferentes momentos da história, 

 Reconhecer alguns mecanismos elementares 

que transformam ou transmitem o movimento. 

Acumulação e transformação de energia 

 Compreender que é necessária a existência de 

energia para produzir trabalho, 

 Conhecer diferentes fontes de energia, 

 Identificar diferentes formas de energia 

 Conhecer as normas de segurança de 

utilização técnica da eletricidade 

Materiais 

 Conhecer as principais características das 

grandes famílias dos materiais, 

 Valorizar na escolha dos materiais os aspetos 

estéticos destes que cumpram os requisitos 

técnicos exigidos 

Fabricação-construção 

 Identificar e usar racionalmente os 

instrumentos e ferramentas, 
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Educação Musical 
 

 

 

 

 

DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA 

5.ºANO 6.º ANO  
PESO OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretação e 

Comunicação 

- Cantar controlando a emissão 

vocal em termos de afinação e 

respiração, respeitando a estrutura 

rítmico-melódica, a organização dos 

elementos dinâmicos e organização 

dos elementos agógicos; 

- Interpretar peças instrumentais, em 

sincronia com o grupo, respeitando o 

andamento e a dinâmica; 

- Identificar e nomear componentes 

dinâmicos, rítmicos, tímbricos, 

melódicos  e formais. 

- Interpretar canções harmonizadas, à 

capella e com acompanhamento 

instrumental, obedecendo à simbologia 

musical, aplicando elementos de 

dinâmica e agógica e respeitando os 

estilos e géneros musicais; 

- Interpretar peças vocais e instrumentais 

em compasso simples e composto, em 

sincronia com o grupo, obedecendo à 

simbologia musical; 

- Identificar e nomear componentes 

dinâmicos, rítmicos, tímbricos, melódicos, 

formais e texturais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

avaliação 

escrita  

 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Execução 

de peças 

instrumentais 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

melódica 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

rítmica  15% 

 

 

 

 

 

 

 

Criação e 

Experimentação 

 

- Improvisar ritmos em compassos 

simples, com percussão corporal, 

com instrumentos, em grupo e 

individualmente; 

 

- Improvisar melodias simples sobre 

modos e escala pentatónica. 

- Improvisar ritmos em compassos simples 

e compostos, com percussão corporal e 

com instrumentos, em grupo e 

individualmente;  

- Criar acompanhamentos para canções 

com base em acordes simples; 

- Criar pequenas linhas musicais, 

individualmente e em grupo, seguindo 

indicações estruturais, rítmicas, melódicas, 

dinâmicas e andamentos.  

Perceção 

Sonora e 

Musical 

- Identificar e descrever 

características dinâmicas, rítmicas, 

melódicas, tímbricas, e formais da 

música, utilizando vocabulário 

musical específico.  

- Ler e escrever em notação 

convencional e não convencional. 

- Identificar, analisar e descrever 

características estilísticas da música, 

utilizando vocabulário musical específico;  

- Ler e escrever em notação convencional 

e não convencional. 

Culturas 

Musicais nos 

Contextos 

- Investigar e comentar a forma 

como a sociedade se relaciona com 

a música, com base no estudo de 

diferentes estruturas e contextos 

sociais; 

- Identificar e valorizar os diferentes 

papéis da música no quotidiano; 

- Reconhecer características musicais 

que permitem a integração de 

diferentes músicas tradicionais nos 

contextos socioculturais respetivos. 

- Investigar e comentar a forma como a 

sociedade se relaciona com a música, 

com base no estudo de diferentes 

estruturas e contextos sociais e históricos; 

- Reconhecer diferentes estilos e géneros 

musicais e os contextos socioculturais e 

históricos onde se inserem; 

- Identificar e descrever características 

musicais que permitam a integração de 

diferentes músicas tradicionais nos 

contextos socioculturais respetivos; 

- Analisa e descreve as diferentes 

relações entre a música e outras artes e 

áreas de conhecimento em vários 

contextos socioculturais e históricos. 

 

SOCIAL 
Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo  

Observação 

15% Empenho nas tarefas propostas e posse de Material 
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Perfil de Aprendizagens Especificas 
 

DOMÍNIO Aprendizagens Epecificas 

Interpretação e 

Comunicação 

- Canta a solo e em grupo, com intencionalidade expressiva, 

músicas em diferentes tonalidades e modos, com diversas formas, 

géneros e estilos, em compasso simples e composto, em monodia 

e harmonizadas, com e sem acompanhamento musical; 

- Toca sozinho e em grupo, peças em diferentes tonalidades e 

modos, em compasso simples e composto, com diferentes 

formas, géneros, estilos e culturas, utilizando técnicas 

diferenciadas; 

- Analisa, descreve e comenta audições musicais utilizando 

vocabulário apropriado. 

Criação e 

Experimentação 

- Improvisa e compõe utilizando a voz, o corpo e instrumentos 

musicais, segundo diferentes técnicas e estilos, sobre 

organizações modais e tonais, em compasso simples e composto, 

aplicando elementos dinâmicos e formais; 

- Expressa ideias sonoras utilizando diferentes recursos; 

- Grava as suas interpretações musicais. 

Perceção Sonora e 

Musical 

- Identifica, analisa e descreve características dinâmicas, rítmicas, 

tímbricas, melódicas, formais e texturais em obras de diferentes 

géneros, estilos e culturas; 

- Lê e escreve em notação convencional e não convencional 

diferentes tipologias musicais.  

Culturas Musicais nos 

Contextos 

- Reconhece e valoriza a música como construção social, 

património e fator de identidade social e cultural; 

- Investiga os modos como as sociedades contemporâneas se 

relacionam com a música. 
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Educação Física 

 

 

Domínios Parâmetros de avaliação Ponderação 
Modalidades/Instrumentos 

de avaliação 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 
8

0
%

 

 Domínio das Habilidades Motoras 
70% 

 Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo 

diário e em momentos de 

avaliação sumativa 

(desempenho motor) 

 Aplicação dos conhecimentos 
10% 

 Testes escritos (mínimo 1 

por período) 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

2
0

%
 

 Cumprimento das normas gerais 

da disciplina: 12,5% 
 

(pontualidade, cooperação, 

respeito pelas normas da disciplina, 

professor e colegas, cumprimento 

dos hábitos de higiene pessoais, 

posse do material didático) 

 Empenho nas tarefas propostas:  

 (“O aluno cumpre as tarefas 

propostas pelo professor assim 

que solicitado”; “O aluno realiza 

as tarefas propostas pelo 

professor de acordo com os 

objetivos definidos, 

correspondendo à intensidade e 

dinâmicas solicitadas”) _  7,5% 

20% 

 

 Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo 

diário(desempenho 

social) 

 
 

“Aos alunos dispensados da componente prática, por atestado médico, é obrigatória a 

participação dentro dos limites de funcionalidade descritos no seu atestado. Com efeito, 

este documento não o exclui da frequência e avaliação da disciplina, sendo integrado na 

aula na razão direta das suas capacidades e possibilidades. Os alunos serão avaliados 

apenas no domínio cognitivo (80% da avaliação) e no domínio social (20% da avaliação).” 

(p.72 do Projeto Curricular de EF) 
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Perfil de Aprendizagens Especificas  

 
 
 
 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

O aluno participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo: 

 relacionando-se com cordialidade e respeito com o professor e seus companheiros, quer 

no papel de parceiros quer no de adversários; 

 aceitando o apoio do professor e dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles; 

 interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) 

outro(s); 

 cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma; 

 assumindo compromissos e responsabilidades de organização, preparação e realização 

das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas 

inerentes. 

O aluno conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades 

físicas e aplica regras de higiene e de segurança. 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

O aluno analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os 

conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva. 

O aluno eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de resistência geral de longa e média durações; da força resistente; da força 

rápida; da velocidade de reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de 

resistência; da flexibilidade, das destrezas geral e específica. 

O aluno coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos 

coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em 

todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só 

como jogador, mas também como árbitro:  

 na modalidade de voleibol, o aluno realiza com correção e oportunidade, passe alto de 

frente, manchete, serviço por baixo, jogo 2x2. 

 na modalidade de basquetebol o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas 

de passe e receção, desmarcação, drible de progressão lançamento em apoio e jogo 

3x3. 

 na modalidade de futebol o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de 

passe; receção; controlo e condução de bola; remate; marcação; desmarcação, drible e 

situação de jogo 3x3. 

O aluno compõe e realiza, da ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do 

solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de 

correção técnica, expressão e combinação:  

 na modalidade de ginástica de solo, o aluno realiza com correção e oportunidade, as 

técnicas de rolamento à frente e à retaguarda c/ saída de m.i juntos; apoio facial invertido 

de cabeça; salto de “gato” e avião;  

 na modalidade de ginástica de aparelhos, o aluno realiza com correção e oportunidade, 

as técnicas de salto no boque: salto de eixo. rolamento à frente no plinto transversal. trave: 

deslocamentos, salto em extensão, posição de equilíbrio simplificada “4” e saída com salto 

em extensão. minitrampolim: salto em extensão e salto em extensão com meia pirueta. 

O aluno realiza do atletismo, saltos, lançamentos e corridas, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, nomeadamente: as técnicas de corrida 

de resistência, corrida de velocidade, corrida de estafetas, salto em comprimento e 

lançamento do peso. 
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Educação Moral e Religiosa 
 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
 

PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

 

1. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA 

         (Metas específicas de EMR) 

 

  A. Compreender o que são o 

fenómeno religioso e a experiência 

religiosa. 

  B. Construir uma chave de leitura 

religiosa da pessoa, da vida e da 

história. 

 E. Identificar o núcleo central do 

cristianismo. 

 G. Identificar os valores evangélicos. 

 L. Estabelecer um diálogo entre a 

cultura e a fé. 

 R. Identificar o fundamento religioso da 

moral cristã. 

 S. Reconhecer, à luz da mensagem 

cristã, a dignidade da pessoa humana. 

 

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA 

DISCIPLINA 

(Metas específicas de EMR) 

 O. Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão em situações vitais do 

quotidiano. 

 

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 De expressão oral e escrita; 

 De análise, interpretação, resumo e 

redacção de textos. 

 

4. SABER ESTAR 

(Metas específicas de EMR) 

 Q. amadurecer a sua responsabilidade 

perante a pessoa, a comunidade e o 

mundo. 

 O. Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão em situações vitais do quotidiano 

 

 

1. Testes e/ou Trabalho 

de grupo e  /ou Trabalho 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 

 

 

 

 

 

2. Fichas de Avaliação e/ 

ou oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

 

 

 

 Empenho 

 Cumprimento de regras 

 

 

 

 

Observação direta; 

 Registos. 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA                                                                   2017/2018 

54 

 

 

Perfil do desempenho do aluno de EMR – 2.º Ciclo 

 

No final do 2.º  ciclo, o aluno é capaz de:  

 

A.  Interpretar a realidade e relaciona-la com a visão cristã; 

B. Construir um sentido para a realidade pessoal e social; 

C. Identificar o fundamento religioso da moral cristã; 

D.  Mobilizar valores e princípios éticos  em situações diversificadas; 

E. Relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária; 

F. Identificar núcleo central do  Catolicismo; 

G.  Usar a Bíblia e e interpretar textos bíblicos; 

H. Interpretar e apreciar produções estéticas cristãs. 

I. Usar corretamente a língua portuguesa; 

J. Pesquisar, selecionar e organizar informação; 

K.  Realizar atividades de forma autónoma; 

L. Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA                                                                   2017/2018 

55 

 

 

Mundo Atual e Cidadania 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO  
TRADUÇÃO DA AVALIAÇÃO  

● Cumprimento das tarefas 

propostas 

  - Analisa e formula opiniões 

sobre questões que afetam os 

outros e o mundo 

  - Fundamenta as suas 

opiniões, propostas e tira 

conclusões 

  - Contribui positivamente para 

o trabalho da turma ou do 

pequeno grupo 

  -Intervém nos diferentes 

espaços sociais como cidadão 

responsável 

  -Pesquisa, seleciona, organiza, 

trata, produz, e comunica 

informação/mobiliza 

conhecimentos adquiridos nas 

aulas 

 

● Conduta em ambiente de 

trabalho 

 -Respeita regras de 

convivência e de trabalho 

  -Revela empenho na 

realização das tarefas 

propostas 

 

 

▪ Debates 

▪ Trabalhos individuais e 

em grupo 

▪ Reflexões escritas 

▪ Pesquisas 

▪ Questionários, … 

▪ Atividades de campo 

▪ Ocorrências fora da 

sala de aula 

Nível 1: 

O aluno apresenta uma 

conduta desadequada e 

raramente cumpre as tarefas 

propostas 

 

Nível 2: 

O aluno nem sempre 

apresenta uma conduta 

adequada e por vezes não 

cumpre as tarefas propostas 

 

Nível 3: 

O aluno apresenta uma 

conduta adequada e cumpre 

na generalidade as tarefas 

propostas 

 

Nível 4: 

O aluno apresenta uma 

conduta adequada e cumpre 

com empenho e qualidade as 

tarefas propostas 

 

Nível 5: 

O aluno exibe uma conduta 

irrepreensível e cumpre com 

elevado empenho e 

qualidade as tarefas propostas 
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3º CICLO 

 

Português                        
 
Os Critérios Específicos de Avaliação, na disciplina de Português do 3º ciclo, enquadram-se no 

Programa e Metas Curriculares de Português do ensino básico. 

 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

─ Interação discursiva e interpretação do texto 

oral (compreensão do oral          (8%) 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  

15% 

─ Pesquisa e registo de informação, produção 

do texto oral (expressão oral)       (7%) 

▪ Apresentação  

   oral 

Leitura 

 

Educação 

Literária 

─ Compreensão do texto escrito; organização 

e registo da informação. 

▪ Teste global   

▪ Teste parcial  
15% 

─ Compreensão do texto /excerto ou da obra 

integral. 

─ Produção expressiva (oral e/ou escrita). 

▪ Teste global   

▪ Teste parcial  
20% 

Gramática 
─ Aplicação de conceitos gramaticais sobre: 

      morfologia, lexicologia, classes de palavras 

e unidades sintáticas. 

▪ Teste global  

▪ Teste parcial  
15% 

Escrita 

─ Produção do texto escrito:  

      tipologia e tema; planificação, textua-

lização, e revisão; ortografia e acentuação; 

caligrafia. 

▪ Teste global   

▪ Teste parcial  
20% 

TOTAL 85% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organização do 

material. 

Observação 

direta  

Registos 

15%  

 

Aplicação dos instrumentos:  

 Ao longo do período, são aplicados instrumentos de avaliação diversificados e 

ajustados à turma: um teste global organizado em quatro grupos (Compreensão do 

Oral, Leitura, Gramática, Escrita) e outros instrumentos designados por “teste parcial”, 

que podem avaliar um ou mais domínios, consoante o número de aulas em cada 

período.  

 No 9º ano, de modo a criar situações idênticas à da Prova Final de Ciclo, no 1º e no 2º 

período são aplicados dois testes globais, organizados em cinco domínios (Compreensão 

do Oral, Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita), e no 3º período, mais curto, 

serão aplicados um teste global e um teste parcial. 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA                                                                   2017/2018 

57 

 

Perfil de Aprendizagens Especificas 

    No final do 3º ciclo, o aluno deve ter realizado as seguintes aprendizagens:  

▪ Adquirir métodos e técnicas de estudo, utilizar processos de pesquisa, registo e tratamento de 

informação. 

▪ Ouvir e compreender textos e enunciados, respondendo de foram adequada. 

▪ Expressar-se oralmente de forma fluente, correta e adequada a diversas situações. 

▪ Ler e compreender textos escritos, incluindo textos literários e não literários de vários tipos. 

▪ Explicitar, aplicar e sistematizar os aspetos fundamentais da gramática do Português. 

▪ Revelar autonomia na escrita de textos criativos e/ou sujeitos a técnicas e modelos.  
 

ORALIDADE 
Compreensão do oral 

Interpretar textos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.  

Saber escutar para registar, tratar e reter a informação essencial 

Interpretar o discurso ouvido, distinguindo o facto da opinião, o essencial do acessório, a 

informação explícita da informação implícita. Compreender os diferentes argumentos que 

fundamentam uma opinião.  

Expressão oral 

Relatar ocorrências, fazer descrições e exposições sobre assuntos do quotidiano, de interesse 

pessoal, social ou escolar, com algum grau de formalidade e complexidade. 

Produzir textos orais corretos, de diferentes categorias e géneros, com vocabulário adequado e 

estruturas gramaticais diversificadas, recorrendo a mecanismos de organização e coesão 

discursiva.  

Apresentar e defender opiniões, justificando com pormenores ou exemplos e terminando com 

uma conclusão adequada. 
 

LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler textos variados em diferentes suportes, com rapidez, precisão e expressividade. 

Ler e interpretar textos de diferentes categorias, géneros e graus de complexidade.  

Ler para concretização de tarefas, recolha e organização de informação, construção de 

conhecimento e fruição estética. Ler e interpretar textos literários, tomando consciência do 

modo como os temas, as experiências e os valores são representados.  

Posicionar-se quanto à pertinência e validade da informação lida e quanto aos efeitos 

produzidos pelos recursos verbais e não verbais utilizados. Fazer apreciações pessoais, 

descobrindo significados implícitos e relacionando intenção, forma e conteúdo. 
 

ESCRITA 
Escrever para responder a diferentes propostas de trabalho, recorrendo a técnicas de seleção, 

registo, organização e transmissão da informação. 

Utilizar com autonomia processos de planificação, textualização e revisão, com recurso a 

instrumentos de apoio e ferramentas informáticas. 

Escrever em termos pessoais e criativos, em diferentes suportes e num registo adequado ao 

leitor visado, adotando as convenções próprias do tipo de texto. 

Redigir textos coerentes e coesos, com correção linguística, tema de abertura e fecho 

congruente. 

Escrever para fruição estética, mostrando a apropriação de vocabulário e recursos expressivos. 
 

GRAMÁTICA 
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia, da sintaxe e da fonologia do Português, 

reconhecer e conhecer classes de palavars; analisar e estruturar unidades sintáticas; 

reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 

Mobilizar os conhecimentos adquiridos para aperfeiçoar o desempenho pessoal na produção e 

receção de enunciados orais e escritos.  

Relacionar diferentes registos de Língua com os contextos em que devem ser usados e distinguir 

marcas específicas da linguagem oral e escrita. 

Respeitar e valorizar as variedades do Português, reconhecendo o Português padrão como a 

norma. 
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Língua estrangeira        
 

Os Critérios Específicos de Avaliação de Língua Estrangeira têm por referência os Programas 

das disciplinas de Inglês, Francês e Espanhol e as Metas Curriculares de Inglês do ensino 

básico. 

 

Aplicação dos instrumentos:  

Ao longo do período, são aplicados instrumentos de avaliação diversificados e ajustados à 

turma: um teste global organizado em quatro grupos (Compreensão do Oral, Leitura, 

Gramática, Escrita) e outros instrumentos designados por “teste parcial”, que podem avaliar 

um ou mais domínios, consoante o número de aulas de cada período. Na disciplina com 

dois tempos letivos semanais, será aplicado apenas um teste de avaliação da Escrita.  

  

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

Interação Oral 

-- Participar num diálogo em contextos 

diferenciados.  

-- Interagir, com destreza e correção. 

- Observação 

direta e 

registos 

10% 

Compreensão do oral 

-- Compreender discursos quando se fala de 

forma clara e adequada ao seu nível 

-- Compreender conteúdos em programas, 

produzidos para o seu nível, em meios áudio 

e audiovisuais  

- Teste  

- Teste parcial  
10% 

Produção Oral 

-- Expressar-se numa linguagem simples e 

correta sobre situações previamente 

preparadas e adequadas ao seu nível. 

- (Re)produzir textos orais com pronúncia e 

entoação adequadas 

-Apresentação 
Oral  

10% 

Leitura 

-- Ler textos de tipologia diversificada, escritos 

em linguagem clara e corrente. 

-- Ler textos adaptados/diversificados (leitura 

extensiva). 

-- Utilizar dicionários monolingues e/ou 

bilingues  

- Teste (50 %) 

- Teste parcial 

(50%) 

25% 

Escrita 

-- Interagir, com linguagem simples/frequente 

sobre assuntos do dia a dia e/ou de caráter 

geral 

-- Produzir textos com vocabulário simples/ 

frequente e/ou diversificado. 

- Teste  

- Teste parcial  
15% 

Gramática 

-- Compreender formas de organização do 

léxico e conhecer estruturas frequentes do 

funcionamento da língua adequadas ao seu 

nível. 

- Teste  

- Teste parcial  
15% 

DOMÍNIO COGNITIVO (soma) 85% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 
─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho na aprendizagem e nas tarefas. 

-  Observação 

direta e 

registos 

15% 
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Perfil de Aprendizagens Especificas 

No final do 3º ciclo, o aluno deve:   

 Usar a língua estrangeira em apropriação progressiva das regras do sistema e do seu 

funcionamento, num crescendo de adequação e fluência;  

 Interpretar e produzir diferentes tipos de texto usando as competências discursiva e 

estratégica com crescente autonomia; 

 Relacionar-se com a cultura, questionando padrões de comportamentos diversificados; 

 Manifestar pela partilha de informação, ideias e opiniões, atitudes positivas perante 

universos culturais e sociais diferenciados; 

 Integrar e desenvolver na sua prática atitudes de responsabilidade, cooperação e 

solidariedade; 

 Desenvolver estratégias de superação de dificuldades e resolução de problemas, 

aceitando o risco como forma natural de aprender; 

 Assumir a sua individualidade/singularidade pelo confronto de ideias e pelo exercício do 

espírito crítico; 

 Utilizar e desenvolver estratégias adequadas à organização do seu processo de 

aprendizagem; 

 Desenvolver o gosto pela leitura extensiva em língua estrangeira. 

 
COMPREENSÃO DO ORAL 

Compreender discursos produzidos de forma clara.  

Compreender diferentes tipos de texto áudio/audiovisual. 

Conhecer diferentes tipos de registo com facilidade.  

 

INTERAÇÃO ORAL 

Interagir, com destreza e correção, sobre assuntos conhecidos.  

Interagir, com destreza e correção, sobre tópicos da atualidade.  

Interagir, com destreza e correção, em diferentes tipos de registo.  

 

PRODUÇÃO ORAL 

(Re)produzir textos  orais, com pronúncia e entoação adequadas.  

 Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal.  

 

LEITURA 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente.  

Ler textos diversificados de leitura extensiva.  

 

ESCRITA 

Interagir sobre assuntos de caráter geral.  

Produzir textos diversificados, utilizando vocabulário adequado. 

 

LÉXICO E GRAMÁTICA 

Compreender formas de organização do léxico e conhecer estruturas de alguma 

complexidade. 

 

DOMÍNIO INTERCULTURAL 

Conhecer aspetos culturais. 

Conhecer e descrever temas da atualidade. 

Conhecer universos culturais diferenciados. 
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História 

 

 

DOMÍNIO COGNITIVO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

PONDERAÇÃO 

 

- Domínio da espacialidade 

- Domínio da temporalidade 

- Capacidade de contextualizar 

- Compreensão de 

situações/processos históricos 

- Conhecimento de factos 

- Capacidade de relacionar 

factos 

- Interpretação de fontes 

históricas 

- Pesquisa e tratamento de 

informação 

- Compreensão e expressão na 

língua portuguesa 

 

 

 

 

 

 

Fichas de avaliação : 70% 

(cada teste disponibilizará 5% da 

sua cotação total para a 

expressão escrita) 

 

Outros trabalhos escritos: 15% 

(ficha de trabalho, questão aula, 

mini teste, trabalho de pesquisa)  

             85% 

 

DOMÍNIO SOCIAL 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

PONDERAÇÃO 

  

 Empenho 

 Cumprimento de regras 
Grelhas de observação 

 

 

15% 
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Perfil de aprendizagem 

 

As Finalidades e Objetivos enunciados no Programa de História do 3º ciclo do ensino 

básico constituem linhas de orientação do processo de ensino e de aprendizagem, 

esperando-se que, no final do ciclo de estudos, os alunos evidenciem um perfil de 

desempenho que se traduz na capacidade de: 

  

 Desenvolver valores pessoais e atitudes de autonomia 

 Desenvolver atitudes de sociabilidade e solidariedade 

 Iniciar-se na metodologia específica da História 

 Desenvolver capacidades de comunicação 

 Aplicar os conceitos específicos 

 Desenvolver  a noção de evolução 

 Alargar e consolidar as noções de condicionalismo e causalidade 

 Desenvolver  a noção de multiplicidade temporal 

 Desenvolver a noção de relativismo cultural 
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Geografia 

 

Domínios Parâmetros de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cognitivo 
 

(85%) 

 

 Localizar lugares à superfície da 

Terra recorrendo a diferentes 

formas de representação. 

 

 Compreender a importância e a 

relação dos elementos naturais e 

humanos da superfície da Terra e o 

valor das diferentes culturas e 

sociedades.  

 

 Desenvolver o sentido de pertença 

e de atitudes de solidariedade 

territorial, numa perspetiva de 

sustentabilidade. 

 

 Incentivar a participação nas 

discussões relativas à organização 

do território ponderando os riscos 

naturais, prevenção e atuação, 

consciencializando para as 

tomadas de decisão. 

 

 Realizar pesquisas documentais 

sobre a distribuição dos fenómenos 

naturais e humanos em diferentes 

escalas. 

 

 Utilizar corretamente os métodos e 

técnicas de trabalho em geografia, 

nomeadamente interpretação de 

imagens, mapas, gráficos e 

documentos diversos. 

 

 Refletir criticamente sobre questões 

geográficas promovendo a 

educação para a cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

Provas escritas de avaliação 
(75%) 

  

  

Outros Trabalhos(10%): 
Questão Aula (mini-teste), 
Trabalho de Grupo/Individual, 
Fichas de trabalho, 
Aplicação de técnicas gráficas 

e cartográficas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

(15%) 

 

 

 

 

 Respeito pelas regras de 

convivência e de trabalho  

 

 Empenho nas tarefas propostas   

 

 

 

 

 

Grelhas de Observação e 

Escalas de Registo  

 

 

(15%) 
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Perfil de desempenho do aluno 

 

Ao concluir o ensino básico o aluno deverá ser capaz de: 

  

 Utilizar o vocabulário geográfico, de forma clara, oralmente e por escrito; 

 Ler diferentes tipos de mapas (hipsométrico, temáticos);  

 Ler mapas a diferentes escalas; 

 Ler gráficos lineares, de barras e sectogramas; 

 Recolher e organizar dados estatísticos; 

 Construir gráficos lineares e de barras; 

 Recolher e organizar informação oral e escrita;  

 Identificar os elementos fundamentais de uma paisagem; 

 Determinar distâncias reais sendo dada a escala do mapa; 

 Localizar lugares num planisfério utilizando as coordenadas geográficas; 

 Distinguir as diferentes formas de relevo; 

 Localizar os grandes conjuntos morfológicos a nível mundial; 

 Localizar os grandes desertos; 

 Localizar os grandes rios a nível mundial; 

 Localizar os grandes conjuntos climáticos; 

 Caracterizar, quanto à temperatura e à precipitação, os climas temperados;  

 Caracterizar as formações vegetais espontâneas dos climas temperados;  

 Relacionar a distribuição da população com fatores naturais e humanos; 

 Utilizar conceitos básicos de demografia; 

 Relacionar os diferentes ritmos de crescimento demográfico com o comportamento 

das variáveis demográficas; 

 Reconhecer os principais problemas demográficos da atualidade;  

 Distinguir tipos de agricultura quanto às técnicas utilizadas e quanto ao destino da 

produção;  

 Reconhecer que a modernização dos transportes torna os lugares mais acessíveis;  

 Reconhecer que as desigualdades económico-sociais podem (co)existir a diferentes 

escalas; 

 Reconhecer que as atividades humanas estão na origem dos atuais problemas 

ambientais; 

 Reconhecer o papel da circulação atmosférica e oceânica na difusão da poluição;  

 Relacionar a delapidação dos recursos naturais com o crescimento da população 

mundial; 

 Reconhecer que a exploração dos recursos se deve realizar abaixo da capacidade 

de regeneração dos mesmos.  
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Matemática  
 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO  INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

D
o

m
ín

io
 C

o
g

n
it
iv

o
  

Domínios 

        NÚMEROS E OPERAÇÕES 

        GEOMETRIA E MEDIDA 

        ÁLGEBRA 

        ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

DADOS 

       FUNÇÕES, SEQUÊNCIAS E 

SUCESSÕES 

 

  

 

 

Capacidades Transversais 

 

Conhecimento de factos e 

procedimentos 

 

Raciocínio matemático 

 

Comunicação matemática 

 

Resolução de problemas 

A matemática como um todo coerente 

Testes escritos 
 

 

 

 

 

 

Questões-aula 
e/ou 

Avaliação oral 
(correção do 
trabalho de casa) 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

D
o

m
ín

io
 S

o
c

ia
l 

 

 Respeito por regras de convivência e de 

trabalho /posse de material  

 Empenho nas tarefas propostas  

  

 

 Observação 

direta 
15% 
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Perfil de desempenho do Aluno 
 

Domínios Aprendizagens desenvolvidas no final do 3º ciclo  

 

Números e 

operações 

 Números racionais 

Multiplicar e dividir números racionais relativos 

 Dízimas finitas e infinitas periódicas 

Relacionar números racionais e dízimas 

 Dízimas infinitas não periódicas e números reais 

Completar a reta numérica 

Ordenar números reais 

 Relação de ordem 

Reconhecer propriedades da relação de ordem em IR 

Definir intervalos de números reais 

Operar com valores aproximados de números reais 

 Resolução de problemas 

Geometria e 

medida 

 Figuras Geométricas 

Classificar e construir quadriláteros  

 Paralelismo, congruência e semelhança  

Identificar e construir figuras congruentes e semelhantes  

Construir e reconhecer propriedades de homotetias  

 Medida 

Medir comprimentos de segmentos de reta com diferentes unidades  

Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes  

Calcular medidas de áreas de quadriláteros  

Definir distâncias entre pontos e planos, retas e planos e entre planos 

paralelos 

Comparar e calcular áreas e volumes 

 Teorema de Pitágoras 

Relacionar o teorema de Pitágoras com a semelhança de triângulos 

 Vetores, translações e isometrias 

Construir e reconhecer propriedades das translações do plano 

 Axiomatização das teorias Matemáticas 

Utilizar corretamente o vocabulário próprio do método axiomático 

Identificar factos essenciais da axiomatização da Geometria 

 Paralelismo e perpendicularidade de retas e planos 

Caracterizar a Geometria Euclidiana através do axioma das paralelas. 

Identificar posições relativas de retas no plano utilizando o axioma 

euclidiano de paralelismo 

Identificar planos paralelos, retas paralelas e retas paralelas a planos no 

espaço euclidiano 

Identificar planos perpendiculares e retas perpendiculares a planos no 

espaço euclidiano 

 Trigonometria 

Definir e utilizar razões trigonométricas de ângulos agudos 

 Lugares Geométricos envolvendo pontos notáveis de triângulos 

Identificar lugares geométricos 

 Circunferência 

Conhecer propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa 

circunferência 

 Resolução de problemas 

 

 

Funções, 

Sequências e 

Sucessões 

 Funções/ Gráficos de funções afins/ Funções algébricas 

Definir funções 

Operar com funções 

Definir funções de proporcionalidade direta 

Definir sequências e sucessões 

Identificar as equações das retas do plano 

Definir funções de proporcionalidade inversa 
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Interpretar graficamente soluções de equações do segundo grau 

 Resolução de problemas 

Álgebra 

 Expressões algébricas / Potências de expoente inteiro 

Estender a potenciação a bases racionais e a expoentes inteiros e conhecer 

as propriedades das operações 

 Raízes quadradas e cúbicas  

Operar com raízes quadradas e cúbicas racionais  

Estender o conceito de potência a expoentes inteiros 

 Monómios e Polinómios 

Reconhecer e operar com monómios 

Reconhecer e operar com polinómios 

 Equações (1º e 2º grau; literais) 

Resolver equações do 1.º grau e do 2.º grau  

Reconhecer e resolver equações literais em ordem a uma das incógnitas 

Completar quadrados 

 Sistemas de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas 

Resolver sistemas de duas equações do 1.º grau a duas incógnitas 

 Inequações 

Resolver inequações do 1.º grau 

 Proporcionalidade Inversa 

Relacionar grandezas inversamente proporcionais 

 Resolução de problemas 

Organização 

e tratamento 

de dados 

 Medidas de localização 

Representar, tratar e analisar conjuntos de dados 

 Diagramas de extremos e quartis 

Representar, tratar e analisar conjuntos de dados 

 Histogramas 

Organizar e representar dados em histogramas 

 Probabilidade 

Utilizar corretamente a linguagem da probabilidade 

 Resolução de problemas 
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Ciências Naturais  
 

Domínio Cognitivo – 85% 
Instrumentos 

de Avaliação 
Ponderação 

Domínio 

Terra em transformação (7º ano) 

Sustentabilidade na Terra (8º ano) 

Viver melhor na Terra (9º ano) 

 

Capacidades Transversais 

-Conhecer termos; 

-Definir conceitos; 

-Identificar imagens e esquemas; 

-Interpretar tabelas, gráficos e textos; 

-Aplicar conhecimentos em novas situações; 

-Resolver questões diversas; 

-Produzir textos científicos escritos; 

-Elaborar e apresentar trabalhos, usando linguagem 

científica adequada; 

Testes escritos 70% 

85% 

 

 

Ficha teórico-

prática/relatór

io/trabalho de 

pesquisa 

10% 

Grelha de 

registo da 

qualidade da 

participação 

oral 

5% 

 

DOMÍNIO SOCIAL  15% 
Registo de 

Avaliação 
Ponderação 

Respeito por regras de convivência e de trabalho/ 

posse de material 

Empenho nas tarefas propostas 

Grelha de 

observação 

 

15% 
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Perfil de desempenho do Aluno 

Domínio Aprendizagens desenvolvidas no final do 7º ano   
Te

rr
a

 e
m

 t
ra

n
sf

o
rm

a
ç

ã
o

 

Dinâmica externa da Terra 

Compreender a diversidade das paisagens geológicas 

Compreender os minerais como unidades básicas das rochas 

Compreender os minerais como unidades básicas das rochas 

Estrutura e dinâmica interna da Terra 

Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra 

Consequências da dinâmica interna da Terra 

Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica 

interna da Terra 

 Interpretar a formação das rochas magmáticas 

Compreender o metamorfismo como uma consequência da dinâmica interna da 

Terra 

Conhecer o ciclo das rochas 

Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser exploradas de 

forma sustentada 

Compreender a atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna 

da Terra 

Compreender a estrutura interna da Terra 

A Terra conta a sua história 

Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra 

Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra 

Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra 

Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade 

da vida na Terra 

 

Domínio Aprendizagens desenvolvidas no final do 8º ano   

S
u

st
e

n
ta

b
il
id

a
d

e
 n

a
 T

e
rr

a
 

Sistema Terra: da célula à biodiversidade 

Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único planeta com 

vida conhecida no Sistema Solar 

Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida 

Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra 

Ecossistemas  

Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas 

Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente 

Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos 

Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas 

Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas 

Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do 

planeta Terra 
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Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar 

as metas de um desenvolvimento sustentável 

Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas 

Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas 

Gestão sustentável dos recursos 

Compreender a classificação dos recursos naturais 

Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais 

Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a 

proteção e a conservação da Natureza 

Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento sustentável 

 

Domínio Aprendizagens desenvolvidas no final do 9º ano   

V
iv

e
r 

M
e

lh
o

r 
n

a
 T

e
rr

a
  
  

  
  

 

Saúde individual e comunitária 

Compreender a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de 

vida da população 

Sintetizar as estratégias de promoção da saúde 

Organismo humano em equilíbrio 

Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano 

Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do 

organismo humano 

Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo 

humano 

Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano 

Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano 

Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo 

humano 

Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório 

Aplicar medidas de suporte básico de vida 

Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo 

humano 

Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano 

Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo 

Transmissão da vida 

Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano 

Compreender a importância do conhecimento genético 
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Física-química  
 

 
DOMÍNIOS 
 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 
D

o
m

ín
io

 C
o

gn
it

iv
o

 

 

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. 

 

 

 

Testes escritos  - 50% 

 

 

 

 

 

Questão-Aula 

/Relatório/Trabalho de 

pesquisa -35% 

 

 

85% 

D
o

m
ín

io
 S

o
ci

al
 

 

Respeito por regras de 

convivência e de 

trabalho/posse de material  

 

Empenho nas tarefas 

propostas  

 

 

 

 

 

 

Grelhas de observação 

 

 

 

15% 
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Perfil de desempenho do Aluno 
 

Domínios/Subdomínios Aprendizagens desenvolvidas no final do 7ºano 

Espaço 

Universo 

Sistema solar  

Distâncias no Universo 

A Terra, a Lua e forças 

gravíticas 

Conhecer e compreender a constituição do Universo, localizando 

a Terra, e reconhecer o papel da observação e dos instrumentos 

na nossa perceção do Universo. 

Conhecer e compreender o sistema solar, aplicando os 

conhecimentos adquiridos. 

Conhecer algumas distâncias no Universo e utilizar unidades de 

distância adequadas às várias escalas do Universo. 

Conhecer e compreender os movimentos da Terra e da Lua. 

Compreender as ações do Sol sobre a Terra e da Terra sobre a Lua 

e corpos perto da superfície terrestre, reconhecendo o papel da 

força gravítica. 

Materiais 

Constituição do 

mundo material 

Substâncias e misturas   

Transformações físicas 

e químicas 

Propriedades físicas e 

químicas dos materiais   

Separação das 

substâncias de uma 

mistura 

 

Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes 

propriedades e usos, assim como o papel da química na 

identificação e transformação desses materiais.   

Compreender a classificação dos materiais em substâncias e 

misturas. 

Caracterizar, qualitativa e quantitativamente, uma solução e 

preparar laboratorialmente, em segurança, soluções aquosas de 

uma dada concentração, em massa. 

Reconhecer transformações físicas e químicas e concluir que as 

transformações de substâncias podem envolver absorção ou 

libertação de energia. 

Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que 

as permitem distinguir e identificar.   

Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na 

separação de componentes de misturas homogéneas e 

heterogéneas usando técnicas laboratoriais.   

Energia  

Fontes de energia e 

transferências de 

energia 

 

Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se 

transfere conservando-se globalmente, que as fontes de energia 

são relevantes na sociedade e que há vários processos de 

transferência de energia.   

 

Domínios/Subdomínios Aprendizagens desenvolvidas no final do 8ºano 

Reações químicas 

Explicação e 

representação de 

reações químicas  

Tipos de reações 

químicas 

Velocidade das 

reações químicas 

Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de 

materiais através das unidades estruturais das suas substâncias. 

Compreender o significado da simbologia química e da 

conservação da massa nas reações químicas. 

Conhecer diferentes tipos de reações químicas, representando-as 

por equações químicas. 

Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades 

diferentes, que é possível modificar e controlar.  
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Som 

Produção e 

propagação do som 

Som e ondas 

Atributos do som e sua 

deteção pelo ser 

humano 

Fenómenos acústicos  

Conhecer e compreender a produção e a propagação do som. 

Compreender fenómenos ondulatórios num meio material como a 

propagação de vibrações mecânicas nesse meio. 

Conhecer grandezas físicas características de ondas e reconhecer 

o som como onda. 

Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as grandezas 

físicas que caracterizam as ondas, e utilizar detetores de som.  

Compreender como o som é detetado pelo ser humano. 

Compreender alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e 

fundamentar medidas contra a poluição sonora. 

Luz  

Ondas de luz e sua 

propagação 

Fenómenos óticos 

 

Compreender fenómenos do dia em dia em que intervém a luz 

(visível e não visível). 

Reconhecer que a luz é uma onda eletromagnética, 

caracterizando-a.  

Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das suas 

aplicações e recorrer a modelos da ótica geométrica para os 

representar. 

 

Domínios/ Subdomínios Aprendizagens desenvolvidas no final do 9ºano 

Movimentos e forças 

Movimentos na Terra 

Forças e movimentos 

Forças, movimentos e 

energia 

Forças e fluidos 

Compreender movimentos no dia-a-dia, descrevendo-os por 

meio de grandezas físicas. 

Compreender a ação das forças, prever os seus efeitos usando as 

leis da dinâmica de Newton e aplicar essas leis na interpretação 

de movimentos e na segurança rodoviária. 

Compreender que existem dois tipos fundamentais de energia, 

podendo um transformar-se no outro, e que a energia se pode 

transferir entre sistemas por ação de forças.  

Compreender situações de flutuação ou afundamento de corpos 

em fluidos. 

 

Eletricidade  

Corrente elétrica e 

circuitos elétricos 

Efeitos da corrente 

elétrica e energia 

elétrica 

 

Compreender fenómenos elétricos do dia-a-dia, descrevendo-os 

por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na 

montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), 

medindo essas grandezas.  

Conhecer e compreender os efeitos da corrente elétrica, 

relacionando-a com a energia, e aplicar esse conhecimento 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA                                                                   2017/2018 

73 

 

Classificação dos 

materiais  

Estrutura atómica 

Propriedades dos 

materiais e Tabela 

Periódica 

Ligação Química 

 

 

Reconhecer que o modelo atómico é uma representação dos 

átomos e compreender a sua relevância na descrição de 

moléculas e iões.  

Compreender a organização da Tabela Periódica e a sua 

relação com a estrutura atómica e usar informação sobre alguns 

elementos para explicar certas propriedades físicas e químicas 

das respetivas substâncias elementares.  

Compreender que a diversidade das substâncias resulta da 

combinação de átomos dos elementos químicos através de 

diferentes modelos de ligação: covalente, iónica e metálica.  
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Educação Visual 

 7º ano 8º ano 9º ano PESO 

TE
C

N
IC

A
 

 Desenhar objetos simples presentes no 

espaço envolvente, utilizando materiais 

básicos de desenho técnico  

- Registar e analisar as noções de escala nas 

produções artísticas, nos objetos.e no meio 

envolvente. 

- Utilizar circunferências tangentes na 

construção de representações plásticas. 

- Desenhar diferentes elementos, tais como 

espirais ovais, óvulos e arcos. 

- Distinguir formas rigorosas simples, utilizando 

princípios dos sistemas de projeção . 

- Aplicar sistematizações geométricas das 

perspetivas axonométricas. 

- Desenvolver ações orientadas para a 

decomposição geométrica das formas, 

enumerando e analisando os elementos 

que as constituem. 

 

- Interpretar e distinguir 

contributos de teóricos da luz-cor 

 

- Identificar a influência dos 

elementos luz-cor na perceção 

visual dos espaços, formas e 

objectos 

 

- Explorar propriedades e 

qualidades da luz-cor, em 

diversos suportes e contextos 

 

- Aplicar contrastes de luz-cor em 

produções plásticas 

 

- Identificar a evolução histórica 

dos elementos de construção e 

representação da perspetiva. 

 

- Distinguir e caracterizar tipos de 

projeção axonométrica e cónica. 

Fichas 

Trab 

 

15 % 

 

 

 

Trab 

Aula  

 

70% 

E
P

R
E
S
E
N

TA
Ç

Ã
O

 

- Selecionar instrumentos de registo e 

materiais de suporte em função das 

características do desenho. 

- Utilizar corretamente diferentes materiais e 

técnicas de representação na criação de 

formas e na procura de soluções. 

- Explorar e aplicar processos convencionais 

do desenho expressivo na construção de 

objetos gráficos. 

- Desenvolver e empregar diferentes modos 

de representação da figura humana. 

- Representar objetos através da 

simplificação e estilização das formas. 

- Explorar a textura, identificando-

a em espaços ou produtos 

- Reconhecer e representar 

princípios formais de 

profundidade 

- Explorar e desenvolver tipologias 

de estruturas 

- Distinguir e caracterizar a 

expressão do movimento 

- Perceber a noção de 

composição em diferentes 

produções plásticas. 

 

- Identificar e registar a relação 

existente entre figura e fundo, 

utilizando os diversos meios de 

expressão plástica existentes. 

- Desenvolver e representar ilusões 

óticas em composições plásticas, 

bi e/ou tridimensionais. 

D
IS

C
U

R
S
O

 

- Descrever os elementos de construção de 

poliedros (faces, arestas e vértices). 

- Realizar planificações de sólidos 

- Identificar e aplicar figuras geométricas, 

que aparecendo num mesmo 

encadeamento lógico, permitem compor 

diferentes sólidos 

 

- Identificar signos da 

comunicação visual quotidiana 

- Interpretar a importância da 

imagem publicitária no 

quotidiano 

- Dominar conceitos de 

paginação, segundo as noções 

implícitas no design de 

comunicação 

- Aplicar conceitos de obra de 

arte abstrata e figurativa, em 

criações plásticas bi e/ou 

tridimensionais 

- Identificar o património e 

identidade nacional, 

entendendo-os numa perspetiva 

global e multicultural. 

- Analisar o conceito de museu, 

no âmbito do espaço, da forma e 

da funcionalidade. 

P
R

O
J
E
TO

 

- Reconhecer e descrever a metodologia 

do design  

- Desenvolver soluções criativas no âmbito 

do design, aplicando os seus princípios 

básicos, em articulação com áreas de 

interesse da escola. 

- Identificar no âmbito do projeto, 

componentes e fases do problema em 

análise. 

 

- Analisar e valorizar o contexto 

de onde vem a arquitectura 

- Distinguir e analisar as diversas 

áreas da arquitetura 

- Analisar e valorizar o contexto 

de onde vem a engenharia 

- Reconhecer e descrever a 

metodologia da engenharia. 

- Distinguir e analisar diversas 

áreas da engenharia. 

- Desenvolver soluções criativas 

no âmbito da engenharia, 

aplicando os seus princípios 

básicos na criação de uma 

maqueta de uma habitação 

nómada, valorizando materiais 

sustentáveis. 

DOMÍNIO SOCIAL – 15% 
Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo Grelha 

de 

registo Empenho nas tarefas propostas e posse de Material 
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Perfil de desempenho do Aluno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIO APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

TÉCNICA 

- Relaciona sistemas de projeção e codificação na criação de 

formas. 

- Domina a aquisição de conhecimento geométrico. 

- Distingue características e diferenças entre a síntese aditiva e a 

síntese subtrativa. 

- Domina técnicas de representação em perspetiva cónica. 

REPRESENTAÇÃO 

- Reconhece o papel do desenho expressivo na representação de 

formas. 

- Aplica tecnologias digitais como instrumento de representação. 

- Relaciona elementos de organização e de suporte da forma. 

- Domina tipologias de representação bi e tridimensional. 

- Relaciona processos de construção da imagem no âmbito da 

perceção visual. 

DISCURSO 

- Compreende e realiza planificações geométricas de sólidos. 

- Reconhece signos visuais, o poder das imagens e a imagem 

publicitária. 

- Aplica e explora elementos da comunicação visual. 

- Reconhece o âmbito da arte contemporânea. 

- Reflete sobre o papel das manifestações culturais e do património. 

PROJETO 

- Explora princípios básicos do Design e da sua metodologia. 

- Aplica princípios básicos do Design na resolução de problemas. 

- Aplica princípios básicos da Arquitetura na resolução de problemas. 

- Aplica princípios básicos da Engenharia na resolução de problemas. 
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Artes Plásticas 

 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 –
 8

5
 %

 

Critérios Específicos Elementos 

Avaliação  
7º ano 8º ano 

LI
N

G
U

A
G

E
N

S
 E

LE
M

E
N

TA
R

E
S
 

D
A

S
 A

R
TE

S
 

Adquire saberes no âmbito da 

Cerâmica. 

Adquire saberes no âmbito das Artes 

Plásticas - Pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos 

de 

Pesquisa 

   

15 % 

      

 

                                  

Trabalhos 

práticos 

individuais 

e/ou em 

grupo 

 

70 % 

Conhece as matérias-primas, 

as suas características, 

possibilidades e 

condicionantes 

comportamentais. 

Conhece as matérias-primas, as suas 

características, possibilidades e 

condicionantes comportamentais. 

Aplica com correção e 

oportunidade os instrumentos, 

técnicas e materiais. 

Aplica com correção e oportunidade os 

instrumentos, técnicas e materiais. 

E
X

P
R

E
S
S
Ã

O
 E

 C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

Concebe organizações 

espaciais, dominando regras 

elementares da composição. 

Concebe organizações espaciais, 

dominando regras elementares da 

composição. 

Concebe projetos e organiza 

com funcionalidade e 

equilíbrio os espaços 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

Distingue e aplica diferentes materiais, 

suportes e técnicas de expressão plástica. 

Elabora e executa projetos de 

modelação, decoração e 

azulejo. 

Cria composições a partir de observações 

diretas e de realidades imaginadas, 

utilizando os elementos de expressão visual. 

Aplica os valores cromáticos 

nas suas experimentações 

plásticas. 

Aplica os valores cromáticos nas suas 

experimentações plásticas. 

C
R

IA
TI

V
ID

A
D

E
 Apresenta soluções originais, 

diversificadas, alternativas 

para os problemas. 

 Apresenta soluções originais, 

diversificadas, alternativas para os 

problemas. 

Seleciona técnicas e 

instrumentos com intenção 

expressiva. 

Seleciona técnicas e instrumentos com 

intenção expressiva. 

A
R

TE
S
 N

O
 C

O
N

TE
X

TO
 Reconhece os conceitos de 

Património cultural, artístico e 

artesanal (geral/local). 

Identifica características da arte de 

diferentes povos, culturas e épocas. 

Valoriza o património artístico 

(geral/local). 

Valoriza o património artístico (geral/local). 

Desenvolve projetos de 

pesquisa no âmbito da 

Cerâmica. 

Reconhece, através de experimentação 

plástica, a arte como expressão do 

sentimento e do conhecimento. 
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Conhece ambientes de 

trabalho relacionados com 

atividades no âmbito da 

Cerâmica e suas 

problemáticas/especificidades 

(valores, atitudes, vocabulário 

específico). 

Desenvolve projetos de pesquisa no âmbito 

das Artes Plásticas – Pintura. 

Conhece ambientes relacionados com 

atividades no âmbito das Artes Plásticas – 

Pintura. 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

15 % 

Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo 

Empenho nas tarefas propostas e posse de material 
Grelhas 

de registo 

 

 

 
Perfil de desempenho do Aluno 
 

 

DOMINIO APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

LINGUAGENS 

ELEMENTARES DAS ARTES 

- Adquire conceitos específicos da disciplina 

- Identifica técnicas e instrumentos e ser capaz de os aplicar com 

correção e oportunidade. 

- Aplica adequadamente vocabulário específico. 

CAPACIDADE DE 

EXPRESSÃO E 

COMUNICAÇÃO 

- Realiza produções plásticas aplicando as linguagens e códigos 

de comunicação de ontem e de hoje. 

- Cumpre normas democraticamente estabelecidas para o 

trabalho de grupo, gerir materiais e equipamentos colectivos, 

partilhar espaços de trabalho e ser capaz de avaliar esses 

procedimentos. 

CRIATIVIDADE 

 

- Procura soluções originais, diversificadas, alternativas para os 

problemas. 

- Escolhe técnicas e instrumentos com intenção expressiva. 

ARTES NO CONTEXTO 

 

- Identifica características da arte de diferentes povos, culturas e 

épocas. 

- Valoriza o património artístico. 

- Desenvolve projetos de pesquisa em artes. 

- Conhece ambientes de trabalho relacionados com atividades 

artísticas e suas problemáticas/especificidades (valores, atitudes, 

vocabulário específico). 
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Educação Física  
 

 

 
Parâmetros de 

avaliação 
Ponderação 

Modalidades/Instrumentos 

de avaliação 

D
O
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O

 
(C

O
N

H
EC
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S,

 C
A

P
A

C
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A
D

ES
 E

 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S)
 

8
0

%
 

Domínio das habilidades 

motoras 

Prestação motora em 

relação aos objetivos 

operacionais de cada 

modalidade abordada 

60% 

Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo diário 

e em momentos de 

avaliação sumativa 

(desempenho motor) 

Aplicação dos 

conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos 

e revelados pelo aluno 

20% 

Testes escritos (mínimo 1 por 

período) 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

2
0

%
 

Cumprimento das normas 

gerais da discipl 
(Respeito por regras de 
convivência e de trabalho 
(pontualidade, cooperação, 
respeito pelas normas da 
disciplina, professor e colegas, 
cumprimento dos hábitos de 
higiene pessoais, posse do 

material didático):                                
12,5% 

Empenho nas tarefas 

propostas: 
(O aluno cumpre as tarefas 
propostas pelo professor assim que 
solicitado”; “O aluno realiza as 
tarefas propostas pelo professor de 
acordo com os objetivos definidos, 
correspondendo à intensidade e 
dinâmicas solicitadas”) 
    7,5% 

20% 

Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo diário 

(desempenho social) 
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Aprendizagenas Especificas 

 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

O aluno participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo: 

 relacionando-se com cordialidade e respeito com o professor e seus companheiros, quer no papel de 

parceiros quer no de adversários; 

 aceitando o apoio do professor e dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem 

como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles; 

 interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a 

entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

 cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao 

êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma; 

 assumindo compromissos e responsabilidades de organização, preparação e realização das atividades 

individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

O aluno conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplica 

regras de higiene e de segurança. 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

O aluno analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos 

sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. 

O aluno eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 

resistência geral de longa e média durações; da força resistente; da força rápida; da flexibilidade, da 

velocidade de reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência; das destrezas 

geral e específica. 

O aluno coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos coletivos, 

realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, 

conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 

como árbitro: 

 na modalidade de voleibol, o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de posição 

básica defensiva, deslocamentos, passe alto de frente, manchete, serviço por baixo, jogo 3x3. 

 na modalidade de basquetebol o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de passe e 

receção, posição básica defensiva, desmarcação, drible de progressão e de proteção, lançamento 

em apoio, lançamento na passada, paragem a 1 e 2 tempos, rotação sobre pé eixo, posição de tripla 

ameaça, enquadramento defensivo, jogo 3x3. 

 na modalidade de futebol o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de passe; 

receção; controlo e condução de bola; remate; marcação; desmarcação; finta; situação de jogo 4x4 

e 5x5. 

 na modalidade de andebol realiza com correção e oportunidade, as técnicas de drible, passe de 

ombro e picado, receção, remate em apoio, remate em suspensão, finta, mudança de direção, 

deslocamentos ofensivos, posição básica defensiva, colocação defensiva jogo 5x5. 

O aluno compõe e realiza, da ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos 

outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, 

expressão e combinação:  

 na modalidade de ginástica de solo, o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de 

rolamento à frente e à retaguarda c/ saída de m.i juntos e afastados; apoio facial invertido de cabeça; 

ponte; avião; espargata; vela; roda; salto tesoura e pirueta. 

 na modalidade de ginástica de aparelhos, o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas 

de salto de cavalo: salto de eixo e salto entre mãos; minitrampolim: salto em extensão, salto em 

extensão com meia pirueta, salto de carpa com mi juntos e salto de carpa com mi afastados. 

 na modalidade de ginástica acrobática, o aluno realiza com correção e oportunidade em situação de 

pares – apoio facial invertido entre os mi do base; monte sobre os ombros do base na posição de 

joelhos; monte sobre as coxas do base; e em situação de trios – equilíbrio sobre as coxas dos bases; 

monte sobre as coxas do 1º base apoiado pelos pés do 2º base; monte sobre as coxas do primeiro base 

e apoio facial invertido no solo realizado pelo segundo base. 

O aluno realiza do atletismo, saltos, lançamentos e corridas, cumprindo corretamente as exigências 

elementares, técnicas e do regulamento, nomeadamente as técnicas de corrida, corrida de estafetas, 

corrida de barreiras, salto em comprimento e lançamento do peso. 

O aluno realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos jogos de raquetas, 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras: 

 na modalidade de badminton, o aluno realiza com e oportunidade, as técnicas de posição base 

fundamental; deslocamentos; clear; lob; serviço curto e longo; amorti; remate; drive; situação de jogo 

1x1. 

 na modalidade de ténis, o aluno realiza com correção e oportunidade o batimento de direita, 

batimento de esquerda, serviço, deslocamentos e posição base fundamental. 

O aluno desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as ações propulsivas 

específicas das técnicas de natação de nível elementar de crol, costas e bruços. 
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Educação Musical 
DOMÍNIOS 

DE 

REFERÊNCIA 

7.ºANO 8.º ANO  
AVALIAÇÃO OBJETIVOS 

Interpretação 

e 

Comunicação 

- Cantar controlando a emissão vocal em 

termos de afinação e respiração, 

respeitando a estrutura rítmico-melódica, a 

organização dos elementos dinâmicos e 

organização dos elementos agógicos; 

 

- Interpretar peças instrumentais, em 

sincronia com o grupo, respeitando o 

andamento e a dinâmica; 

 

- Identificar e nomear componentes 

dinâmicos, rítmicos, tímbricos, melódicos  e 

formais. 

- Interpretar canções harmonizadas, à 

capella e com acompanhamento 

instrumental, obedecendo à simbologia 

musical, aplicando elementos de 

dinâmica e agógica e respeitando os 

estilos e géneros musicais; 

 

- Interpretar peças vocais e instrumentais 

em compasso simples e composto, em 

sincronia com o grupo, obedecendo à 

simbologia musical; 

 

- Identificar e nomear componentes 

dinâmicos, rítmicos, tímbricos, melódicos, 

formais e texturais. 

 

. Fichas de 

avaliação 

escrita – 30% 

 

 

 

 

 

. Execução de 

peça(s)  

instrumental(is) 

– 25% 

 

 

 

 

 

 

 

. Leitura 

melódica/ 

rítmica – 20% 

 

 

 

 

 

. Questão 

aula – 10% 

Criação e 

Experimentaç

ão 

- Improvisar ritmos em compassos simples, 

com percussão corporal, com 

instrumentos, em grupo e individualmente; 

- Improvisar melodias simples sobre modos 

e escala pentatónica; 

- Desenvolver a criatividade e/ou 

improvisação musical utilizando diferentes 

técnicas. 

- Improvisar ritmos em compassos simples 

e compostos, com percussão corporal e 

com instrumentos, em grupo e 

individualmente;  

- Criar acompanhamentos para canções 

com base em acordes simples; 

- Criar pequenas linhas musicais, 

individualmente e em grupo, seguindo 

indicações estruturais, rítmicas, melódicas, 

dinâmicas e andamentos;  

- Desenvolver a criatividade e/ou 

improvisação musical utilizando diferentes 

técnicas. 
Perceção 

Sonora e 

Musical 

- Identificar e descrever características 

dinâmicas, rítmicas, melódicas, tímbricas, e 

formais da música, utilizando vocabulário 

musical específico;  

- Ler e escrever em notação convencional 

e não convencional; 

- Transcrever ou tocar de ouvido peças 

musicais com estilos diferenciados. 

- Identificar, analisar e descrever 

características estilísticas da música, 

utilizando vocabulário musical específico;  

- Ler e escrever em notação convencional 

e não convencional; 

- Transcrever ou tocar de ouvido peças 

musicais com estilos diferenciados. 

Culturas 

Musicais nos 

Contextos 

- Investigar e comentar a forma como a 

sociedade se relaciona com a música, 

com base no estudo de diferentes 

estruturas e contextos sociais; 

 

- Identificar e valorizar os diferentes papéis 

da música no quotidiano; 

 

- Reconhecer características musicais que 

permitem a integração de diferentes 

músicas tradicionais nos contextos 

socioculturais respetivos; 

 

- Produzir material escrito, audiovisual e 

multimédia utilizando vocabulário 

apropriado. 

- Investigar e comentar a forma como a 

sociedade se relaciona com a música, 

com base no estudo de diferentes 

estruturas e contextos sociais e históricos; 

 

- Reconhecer diferentes estilos e géneros 

musicais e os contextos socioculturais e 

históricos onde se inserem; 

 

- Identificar e descrever características 

musicais que permitam a integração de 

diferentes músicas tradicionais nos 

contextos socioculturais respetivos; 

 

- Analisar e descrever as diferentes 

relações entre a música e outras artes e 

áreas de conhecimento em vários 

contextos socioculturais e históricos; 

- Produzir material escrito, audiovisual e 

multimédia utilizando vocabulário 

apropriado. 
 

SOCIAL 
Respeito pelas regras de convivência e trabalho de grupo Observação 

15% Empenho nas tarefas propostas e posse de Material 
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Perfil de desempenho do Aluno   

 

 

DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESPECIFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretação e  

Comunicação 

- Canta a solo e em grupo, com intencionalidade expressiva, 

músicas em diferentes tonalidades e modos, com diversas 

formas, géneros e estilos, em compasso simples e composto, 

em monodia e harmonizadas, com e sem acompanhamento 

musical; 

- Toca sozinho e em grupo, peças em diferentes tonalidades 

e modos, em compasso simples e composto, com diferentes 

formas, géneros, estilos e culturas, utilizando técnicas 

diferenciadas; 

- Analisa, descreve e comenta audições musicais utilizando 

vocabulário apropriado. 

- Investiga e analisa os modos como os diferentes media e as 

tecnologias influenciam a produção musical. 

 

 

 

 

 

 

Criação e Experimentação 

- Improvisa e compõe utilizando a voz, o corpo e 

instrumentos musicais, segundo diferentes técnicas e estilos, 

sobre organizações modais e tonais, em compasso simples e 

composto, aplicando elementos dinâmicos e formais; 

- Expressa ideias sonoras utilizando diferentes recursos; 

- Grava as suas interpretações musicais; 

- Desenvolve a criatividade e/ou improvisação musical 

utilizando diferentes conceitos, materiais, estruturas, técnicas 

e tecnologias. 

 

 

 

 

Perceção Sonora e Musical 

- Identifica, analisa e descreve características dinâmicas, 

rítmicas, tímbricas, melódicas, formais e texturais em obras de 

diferentes géneros, estilos e culturas; 

- Lê e escreve em notação convencional e não 

convencional diferentes tipologias musicais;  

- Transcreve ou toca de ouvido peças musicais em estilos 

diferenciados. 

 

 

 

 

Culturas Musicais nos 

Contextos 

- Reconhece e valoriza a música como construção social, 

património e fator de identidade social e cultural; 

- Investiga os modos como as sociedades contemporâneas 

se relacionam com a música; 

- Produz material escrito, audiovisual e multimédia utilizando 

vocabulário apropriado. 
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 Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

Domínios Parâmetros de avaliação Instrumentos Ponderação 
C

O
G

N
IT

IV
O
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h
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s 
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Conhecimentos e procedimentos: 

 Conhecimentos de conceitos de 

terminologia 

 Qualidade da informação recolhida/ 

tratada 

 Respeito pelas regras de segurança na 

utilização da Internet e pelos direitos de 

autor 

 Conhecimentos dos procedimentos/ 

sequenciais para a realização e uma 

tarefa/ função específica 

 

Resolução de problemas: 

 Interação com as ferramentas TIC a 

explorar (atente-se aos descritores) 

 Qualidade na utilização das ferramentas 

TIC abordadas (atente-se aos 

descritores) 

 Capacidade de mobilizar os 

conhecimentos na resolução de novos 

problemas; 

 Criatividade/ Originalidade dos 

tratamentos dos temas; 

 Organização e gestão do tempo no 

desenvolvimento das tarefas propostas 

 

Comunicação: 

 Capacidades transversais 

 

Testes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos 

Individuais ou de 

Grupo 

Observação direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação direta 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

D
o

m
ín

io
 

So
ci

al
 

 

Respeito por regras de convivência e de 

trabalho/posse de material  

 

Empenho nas tarefas propostas  

 

Observação direta 

 

15 % 
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Perfil de desempenho do Aluno 

No 7º ano o aluno deve: 

Unidade 1 - A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias 

 Compreender a evolução das tecnologias de informação e comunicação 

 Analisar a informação disponível de forma crítica 

Unidade 2 - Utilização do computador em segurança 

 Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos eletrónicos similares que 

processem dados 

 Explorar diferentes tipos de software 

 Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos eletrónicos similares 

Unidade 3 - Pesquisa e Análise de informação na Internet 

 Explorar as diferentes formas de informação disponível na Internet 

 Navegar de forma segura na Internet 

 Pesquisar informação na Internet 

 Analisar a informação disponível de forma crítica 

 Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual 

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

um dado tema 

Unidade 4 - Produção e edição de documentos 

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

de análise de informação obtida na Internet sobre um tema específico do currículo, 

utilizando as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e produção de 

documentos, instalada localmente ou disponível na Internet 

Unidade 5 - Produção e edição de apresentações multimédia 

 Criar uma apresentação multimédia original utilizando as funcionalidades elementares de 

uma ferramenta de edição e de produção de apresentações multimédia, instalada 

localmente ou disponível na Internet 

 

No 8º ano o aluno deve: 

Unidade 6 - Comunicação e colaboração 

 Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) adequada(s) 

ao tipo de comunicação pretendida 

 Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação através 

da Internet 

 Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na Internet 

 Conhecer e utilizar o correio eletrónico em situações reais de realização de trabalhos 

práticos 

 Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha 
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 Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de conversação em direto (chats) 

de forma segura e adequada, em situações reais de realização de trabalhos práticos 

 Utilizar fóruns na Internet de forma segura e adequada, em situações reais de realização 

de trabalhos práticos 

 Participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem 

individual e como contributo para a aprendizagem dos outros através da partilha de 

informação e conhecimento, usando plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem 

 Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e 

interagir. 

 Unidade 7 - Gestão da informação 

 Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet 

 Garantir a segurança de dados 

 Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma temática preestabelecida 

 Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, de 

forma crítica e autónoma 

 Respeitar os direitos de autor 

Unidade 8 - Exploração de ambientes computacionais 

 Criar um produto original de forma colaborativa e com uma temática definida, com 

recurso ao ambiente computacional Scratch 

Unidade 9 - Sítios na Internet 

 Criar, editar e publicar um sítio na Internet, com base num projeto negociado e 

estabelecido na turma ou decorrente de trabalho de pesquisa anterior, utilizando as 

funcionalidades elementares de ferramentas de edição e produção de 

hiperdocumentos, disponíveis na Internet 

Unidade 10 - Produção e edição de imagem e vídeo 

 Criar um vídeo original, com base num projeto negociado e estabelecido na turma ou 

decorrente do trabalho de pesquisa anterior, utilizando as funcionalidades elementares 

de uma ferramenta de edição e de produção de vídeos, instalada localmente ou 

disponível na Internet 

 

 



 

 

 

Educação Moral e  Religiosa  
 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

D
O
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1. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

         (Metas específicas de EMRC) 

 

  A. Compreender o que são o 

fenómeno religioso e a experiência 

religiosa. 

  B. Construir uma chave de leitura 

religiosa da pessoa, da vida e da 

história. 

 E. Identificar o núcleo central do 

cristianismo. 

 G. Identificar os valores evangélicos. 

 L. Estabelecer um diálogo entre a 

cultura e a fé. 

 R. Identificar o fundamento religioso da 

moral cristã. 

 S. Reconhecer, à luz da mensagem 

cristã, a dignidade da pessoa humana. 

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA 

DISCIPLINA 

          (Metas específicas de EMRC) 

 O. Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão em situações vitais do 

quotidiano. 

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 De expressão oral e escrita; 

 De análise, interpretação, resumo e 

redacção de textos. 

 SABER ESTAR (metas específicas de 

EMRC) 

 Q. amadurecer a sua responsabilidade 

perante a pessoa, a comunidade e o 

mundo. 

 O. reconhecer a proposta do agir ético 

cristão em situações vitais do 

quotidiano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testes e/ou 

Trabalho de grupo 

e  /ou Trabalho 

individual. 

 

 

 Fichas de 

Avaliação e/ ou 

oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

      

D
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 Empenho 

 

 Cumprimento de regras 

 

 

 

 

 

 

 

Observação direta e 

registos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 
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Perfil de desempenho do aluno 

 

No final do 3.º  ciclo, o aluno é capaz de:  

 

A.  Interpretar a realidade e relaciona-la com a visão cristã; 

B. Construir um sentido para a realidade pessoal e social; 

C. Identificar o fundamento religioso da moral cristã; 

D.  Mobilizar valores e princípios éticos  em situações diversificadas; 

E. Relacionar-se com os outros de forma cooperante e solidária; 

F. Identificar núcleo central do Catolicismo; 

G. Identificar o núcleo central de diversas confissões religiosas; 

H. Promover o diálogo inter- religioso. 

I.  Usar a Bíblia e interpretar textos bíblicos; 

J. Interpretar e apreciar produções estéticas cristãs. 

K. Usar corretamente a língua portuguesa; 

L. Pesquisar, selecionar e organizar informação; 

M.  Realizar atividades de forma autónoma; 

N. Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns. 
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Mundo Atual e Cidadania 
 

 

 

 

 
  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO  
TRADUÇÃO DA AVALIAÇÃO  

● Cumprimento das tarefas 

propostas 

  - Analisa e formula opiniões 

sobre questões que afetam os 

outros e o mundo 

  - Fundamenta as suas 

opiniões, propostas e tira 

conclusões 

  - Contribui positivamente para 

o trabalho da turma ou do 

pequeno grupo 

  -Intervém nos diferentes 

espaços sociais como cidadão 

responsável 

  -Pesquisa, seleciona, organiza, 

trata, produz, e comunica 

informação/mobiliza 

conhecimentos adquiridos nas 

aulas 

 

● Conduta em ambiente de 

trabalho 

 -Respeita regras de 

convivência e de trabalho 

  -Revela empenho na 

realização das tarefas 

propostas 

 

 

▪ Debates 

▪ Trabalhos individuais e 

em grupo 

▪ Reflexões escritas 

▪ Pesquisas 

▪ Questionários, … 

▪ Atividades de campo 

▪ Ocorrências fora da 

sala de aula 

Nível 1: 

O aluno apresenta uma 

conduta desadequada e 

raramente cumpre as tarefas 

propostas 

 

Nível 2: 

O aluno nem sempre 

apresenta uma conduta 

adequada e por vezes não 

cumpre as tarefas propostas 

 

Nível 3: 

O aluno apresenta uma 

conduta adequada e cumpre 

na generalidade as tarefas 

propostas 

 

Nível 4: 

O aluno apresenta uma 

conduta adequada e cumpre 

com empenho e qualidade as 

tarefas propostas 

 

Nível 5: 

O aluno exibe uma conduta 

irrepreensível e cumpre com 

elevado empenho e 

qualidade as tarefas propostas 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Português  
 
Os Critérios Específicos de Avaliação no Português do ensino secundário enquadram-se 

no Programa e nas Metas Curriculares de Português do ensino secundário, já em vigor. 

 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

─ Interação discursiva e interpretação do 

texto oral (compreensão do oral). 
▪ Teste  

20% 
─ Pesquisa e registo de informação, 

produção do texto oral (expressão oral). 

▪ Apresentação  

   oral  

─ Interação discursiva e interpretação de 

enunciados (interação oral). 

▪ Participação 

na  

   aula  

Leitura 

Educação 

Literária 

─ Compreensão / interpretação do texto 

─ Registo e organização da informação. 

▪ Testes  

 

 

75% 

 
Gramática 

 

─ Aplicação de conceitos gramaticais  

  

Escrita 
 

─ Produção do texto escrito 

  

TOTAL 95% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organização 

do material. 

Observação 

direta  

Registos 

5%  

 

Aplicação dos instrumentos de avaliação:  

▪ Ao longo do ano letivo, serão aplicados cinco testes de avaliação – dois nos 1.º e 2.º 

períodos e um no 3.º período  – organizados em três grupos distintos e com uma cotação 

fixa: Leitura/Educação Literária (100 pontos), Leitura/Gramática (50 pontos), Escrita (50 

pontos) 

▪ No 3º período, a classificação obtida no teste de avaliação global fará média com a 

melhor classificação obtida nos testes aplicados ao longo do ano letivo. Esta medida 

justifica-se com a sua curta duração temporal, insuficiente para concluir a programação, 

realizar dois testes de avaliação global e promover a leitura de obras da literatura. 
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Língua Estrangeira 
 

Os Critérios Específicos de Avaliação na Língua Estrangeira no ensino secundário 

enquadram-se nos Programas das Línguas em articulação com as competências gerais e 

específicas constantes do Quadro Europeu Comum de Referência. 

 

 

 

Aplicação dos instrumentos:  

Ao longo do período, são aplicados instrumentos de avaliação diversificados e ajustados 

à turma: um teste global e outros instrumentos mais breves que podem avaliar um ou mais 

domínios, consoante o número de aulas de cada período.  

 

  

DOMÍNIOS OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

Interação Oral 

- Observação 

direta/Grelha 

de verificação  

10% 

Compreensão do oral 

- Teste(s) de 

compreensão 

do oral 

10% 

Produção Oral - Apresentação oral 10% 

Leitura 

Escrita 

Gramática 

─ Compreensão / interpretação do texto 

escrito 

─ Registo e organização da informação 

─ Produção textual 

─ Aplicação de conceitos gramaticais  

-Teste(s)  
 

-Ficha(s) ou 

trabalho(s) 

escrito(s) na 

aula   

65% 

DOMÍNIO COGNITIVO (soma) 95% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organização do 

material. 

- Observação 

direta e registos  
5% 
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Filosofia 

 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
 

 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

 

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA 

 

 Factos 

 Argumentos 

 Conceitos e problemas 

 Metodologias de trabalho 

 Teorias  

 

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 

 

3. . CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

TRANSVERSAIS  

 

 Compreensão e expressão em Língua 

Portuguesa 

 Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Sumativa: 

  
  Testes escritos               

70% 

 Trabalho de grupo     

14% 

  Trabalho individual   

11% 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

 

 

 

  Respeito por regras de convivência e 

de trabalho 

 Empenho nas tarefas propostas  
 

 
  

                      

 

 

 

 

5 % 

 Observação nas 

aulas e na 

comunidade 

escolar 

 Nos processos e 

atividades de 

trabalho e 

aprendizagem. 

 Nas iniciativas a 

decorrer fora do 

espaço escolar. 
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Educação Física 
 

 

 

 

 

 

“Aos alunos dispensados da componente prática, por atestado médico, é obrigatória a 

participação dentro dos limites de funcionalidade descritos no seu atestado. Com efeito, 

este documento não o exclui da frequência e avaliação da disciplina, sendo integrado 

na aula na razão direta das suas capacidades e possibilidades. Os alunos serão avaliados 

apenas no domínio cognitivo 

 

 

Domínios Parâmetros de avaliação Ponderação 
Modalidades/Instrumentos 

de avaliação 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 
(C

O
N

H
EC

IM
EN

TO
S,

 C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

E 
C

O
M

P
ET

ÊN
C

IA
S)

 

8
0

%
 

 Domínio das Habilidades 

Motoras 
70% 

 Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo 

diário e em momentos de 

avaliação sumativa 

(desempenho motor) 

 Aplicação dos conhecimentos 
10% 

 Testes escritos (mínimo 1 

por período) 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

2
0

%
 

Cumprimento das normas 

gerais da disciplina _ 12,5 

Respeito por regras de 

convivência e de trabalho 

:pontualidade, cooperação, 

respeito pelas normas da 

disciplina, professor e colegas, 

cumprimento dos hábitos de 

higiene pessoais, posse do 

material didático 

Empenho nas tarefas propostas  

                                                 7,5% 

(“O aluno cumpre as tarefas propostas 

pelo professor assim que solicitado”; 

“O aluno realiza as tarefas propostas 

pelo professor de acordo com os 

objetivos definidos, correspondendo à 

intensidade e dinâmicas solicitadas”) 

                                                

20% 

 

Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo 

diário (desempenho 

social) 
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Educação Física 
Perfil de desempenho do aluno 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L

 

O aluno participa ativamente em todas as situações e procura o êxito pessoal e do grupo: 

 relacionando-se com cordialidade e respeito com o professor e seus companheiros, quer no papel de 

parceiros quer no de adversários; 

 aceitando o apoio do professor e dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as 

opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles; 

 interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, promovendo a entreajuda para 

favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

 cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma; 

 assumindo compromissos e responsabilidades de organização, preparação e realização das atividades 

individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes. 

O aluno conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplica regras 

de higiene e de segurança. 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

O aluno analisa e interpreta a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre 

técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. 

O aluno eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente, de 

resistência geral de longa e média durações; da força resistente; da força rápida; da flexibilidade, da velocidade de 

reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência; das destrezas geral e específica. 

Interpretar crítica e correctamente os acontecimentos no universo das actividades físicas, interpretando a sua 

prática e respectivas condições como factores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

O aluno coopera com os companheiros para o alcance do objectivo dos jogos desportivos colectivos, realizando 

com oportunidade e correção as ações técnico-tácticas, em todas as funções, conforme a posição em cada fase 

do jogo, aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro:  

 na modalidade de basquetebol, o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de passe peito; 

passe picado; receção; drible de progressão; drible de proteção; lançamento em apoio; lançamento na 

passada; rotação sobre pé eixo; paragem a 1 e a 2 tempos; desmarcação; posição defensiva básica; posição 

de tripla ameaça; passe e corte; ressalto ofensivo e defensivo; defesa hxh; situação de jogo de jogo formal. 

 na modalidade de futebol, o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de passe; receção; 

controlo e condução de bola; remate; marcação; desmarcação; finta; pressão; interceção; desarme; situação 

de jogo 5x5. 

 na modalidade de andebol, o aluno realiza com correção e oportunidade, as técnicas de passe de ombro; 

passe picado; passe de pulso; receção; drible; remate em apoio; remate em suspensão; remate em queda; 

remate por baixo; cruzamentos; troca de posições; finta; defesa hxh; deslocamentos ofensivos; posição base 

defensiva; colocação defensiva; situação de jogo formal.  

 na modalidade de voleibol, o aluno realiza com correção e oportunidade as técnicas de p.b.f; 

deslocamentos; passe de frente; passe de costas; manchete; serviço p/ baixo e serviço por cima; remate em 

apoio; remate em suspensão; bloco; proteção ao bloco; defesa em w; situação de jogo formal. 

O aluno realiza e analisa provas combinadas do atletismo (saltos, lançamentos, corridas e marcha), cumprindo 

corretamente as exigências técnicas e do regulamento de corrida de barreiras, corrida de estafetas; triplo salto e 

lançamento do peso, não só como praticante mas também como juiz.  

O aluno realiza com oportunidade e correcção as acções técnico-tácticas de jogos de raquetas, garantindo a 

iniciativa e ofensividade em participações individuais e a pares, aplicando as regras não só como jogador mas 

também como árbitro: 

 na modalidade de badminton, o aluno realiza com correção e oportunidade a p.b.f; deslocamentos; clear; 

lob; serviço curto e longo; amorti; remate; drive; situação de jogo 1x1 e 2x2. 

 na modalidade de ténis, o aluno realiza com correção e oportunidade batimento de direita; batimento de 

esquerda; serviço; deslocamentos; volei de direita; volei de esquerda e smash. 

O aluno desloca-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as acções propulsivas 

específicas de nível avançado das técnicas de natação de crol, costas e bruços, saltos de partida e viragens 

simples. 
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Matemática A  

 

Domínio Cognitivo INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 

 

 Lógica e Teoria dos 

Conjuntos 

 Álgebra 

 Geometria Analítica 

 Funções Reais de Variável 

Real  

 Sucessões reais 

 Estatística 

 Probabilidades 

Testes escritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questões-aula  
 
e/ou  
 
Avaliação oral (correção do 
trabalho de casa)) 

70% 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

  

Domínio Social INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 

 Respeito por regras de 

convivência e de trabalho / 

Posse do material didático na 

aula  

 Empenho nas tarefas propostas  

 

 

 Observação direta 5% 
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Física e Química A 
  

 

 

 
 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

PONDERAÇÃO 

D
o

m
ín

io
 C

o
gn

it
iv

o
 

 

 Conhecer termos; 

 Definir conceitos; 

 Identificar imagens e 

esquemas; 

 Interpretar tabelas, gráficos e 

textos; 

 Aplicar conhecimentos a 

novas situações; 

 Resolver questões; 

 Planificar/realizar atividade 

experimental de acordo com 

as normas de segurança; 

 Refletir criticamente sobre os 

resultados obtidos; 

 Produzir textos escritos; 

 Elaborar e apresentar 

trabalhos. 

 

 

 

 

Testes escritos/ Fichas de 

controlo/Questão-aula 

 

 

 

95% 

D
o

m
ín

io
 S

o
ci

al
 

 

 Respeito por regras de 

convivência e de 

trabalho/posse de material 

 

 Empenho nas tarefas propostas 

 

 

 

Grelhas de observação 
5% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biologia Geologia / Biologia 

 

 

Domínio Científico 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

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. 

 

 

Testes escritos 

 

 

 

65% 

95% 

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. 

Interpretar, analisar e resolver questões de 

carácter teórico-prático co base em informação 

científica. 

Elaborar e apresentar trabalhos. 

 

Fichas teórico-

práticas/relatóri

os/trabalhos de 

pesquisa 

30% 

 

DOMÍNIO SOCIAL  10% Registos de 
Avaliação 

Ponderação 

Respeito por regras de convivência e de trabalho/ 

posse de material 

Empenho nas tarefas propostas 

 

Grelhas de 

observação 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

História A 

 

 

 

 

DOMÍNIO COGNITIVO 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

PONDERAÇÃO 

 

 Domínio da espacialidade 

 Domínio da temporalidade 

 Capacidade de contextualizar 

 Compreensão de 

situações/processos históricos 

 Conhecimento de factos 

 Capacidade de relacionar 

factos 

 Interpretações de fontes 

históricas 

 Pesquisa e tratamento de 

informação 

 Compreensão e expressão na 

língua portuguesa 

 

 

 

 

 Testes: 65%  

 

 

 Outros trabalhos escritos (ficha 

de trabalho, questão aula, mini 

teste) : 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

DOMÍNIO SOCIAL 

 

 

 

  

 Empenho 

 Cumprimento de regras  

 

 

 

5% 
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Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

 

 

 

 Respeito por regras de convivência e de 

trabalho / Posse do material didático na 

aula  

 Empenho nas tarefas propostas  

 Observação 

direta 
5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domínio Cognitivo INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO: 

 Teoria matemática das 

eleições 

 Teoria da partilha equilibrada 

 

 MODELAÇÃO MATEMÁTICA 

 Modelos de crescimento 

Populacional (linear e não 

linear) 

 Modelos Financeiros 

 Modelos de Grafos 

 

 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES 

 
 
 
 
Testes escritos 
 

 

70% 

95% 
 
Questões-aula 
 
Avaliação 
oral(correção do 
trabalho de casa) 
 

25% 

Domínio Social INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 
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Geografia A 

 
 

Parâmetros de Avaliação 
Instrumen 

tos  

D
o

m
ín

io
 C

o
gn

it
iv

o
   

  (
9

5
%

) 

 

 

 Utilizar corretamente os conceitos geográficos de forma a construir uma 

visão integrada da Geografia como ciência. 

 ·Sistematizar dados, dando-lhes coerência e organizando-os em 

categorias na procura de modelos explicativos de organização do 

território.  

 Reconhecer situações problemáticas relativas ao uso do espaço 

geográfico, propondo soluções fundamentadas para a sua resolução. 

 Reconhecer a importância do ordenameSocialnto do território no 

atenuar das desigualdades de desenvolvimento. 

 Compreender a estruturação do território nacional em diferentes escalas 

de análise, assim como as suas interações com outros espaços, 

particularmente com os espaços ibérico e europeu. 

 Relacionar a capacidade de transformação da organização espacial 

com diferentes graus de desenvolvimento científico e tecnológico.  

 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.  

 Desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade 

territorial, numa perspetiva de sustentabilidade. 
 Utilizar métodos e técnicas de expressão gráfica e cartográfica, tratando 

a informação de forma correta e adequada aos fenómenos em análise e 

rentabilizando o uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação 

(TIC). 

 

 Provas 

escritas de 

avaliação 

(85%) 

Outros 

Trabalhos 

(10%) 
  

Questão 

Aula (mini-

teste); 

Trabalho de 

Grupo/Indiv

idual; 

Fichas de 

trabalho; 

Aplicação 

de técnicas 

gráficas / 

cartográfic

as 

Relatórios. 
 

D
o

m
ín

io
 S

o
ci

al
 

(5
%

) 
 

 

     
  Respeito pelas regras de convivência e de trabalho  

  

 Empenho nas tarefas propostas   

 

 
Grelhas de 

observação 

e Escalas 

de Registo 

(5%) 
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Psicologia B 

 

 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

DISCIPLINA 
  
·       Factos 
·       Argumentos 
·       Conceitos e problemas 
·       Metodologias de trabalho 
·       Teorias  
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 
 
3. CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES TRANSVERSAIS  
 De expressão oral e escrita. 

 De análise, interpretação, resumo e 

redação de textos. 

 De utilização das TIC. 

 

 

 

  

  

  

  
Testes : 70% 
  

  
Trabalho de 

grupo: 14 % 
  

  
Trabalho 

individual: 11 % 

 

 

  
Avaliação Sumativa 

  
  Testes /Questões-Aula 
 
Trabalhos (escritos, 

orais, individuais e de 

grupo) 
 
 Avaliação diagnóstica 

e formativa 
 
 Testes e trabalhos 
 

Questões de controlo 

oral 
 
Observação direta do 

processo de ensino 

aprendizagem 
 
Ficha de 

autoavaliação 
 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

 

 

 

 

 Respeito por regras de convivência e 

de trabalho  

 

 Empenho nas tarefas propostas   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

5 % 

 

 

 Observação direta, 

com base nos critérios 

definidos, do trabalho 

desenvolvido na sala 

de aula. 

 Lista de verificação  

 Ficha de 

autoavaliação 
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Economia C 

 

Domínios Parâmetros e instrumentos de avaliação 
Ponderação 

% 

D
o

m
ín

io
 C

o
g

n
it
iv

o
 (

9
5

%
) 

 

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: 

 Testes escritos  

 Trabalhos individuais/ grupo 

 Fichas de trabalho 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

10% 

10% 

D
o

m
ín

io
 S

o
c

ia
l 

 

         Respeito por regras: 

- de convivência e trabalho (pontualidade; respeito pela 

autoridade do professor seguindo as suas orientações relativas 

ao seu processo de ensino e aprendizagem; não transportar 

quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos 

ou engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o 

normal funcionamento das atividades letivas; permitir, pelo seu 

bom comportamento, que as aulas decorram de modo a que a 

turma possa progredir na aprendizagem; usar uma linguagem 

correta; ser respeitador dos direitos dos outros);  

- posse do material didático (livro) 

          Empenho nas tarefas propostas  

As atitudes serão avaliadas através dos seguintes instrumentos: 

 Grelhas de registo de atitudes e de comportamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Educação Moral e  Religiosa  
 

Domínios 
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

 

1.CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

       (Metas específicas de EMR) 

 

 A. Compreender o que são o fenómeno 

religioso e a experiência religiosa. 

 B. Construir uma chave de leitura religiosa 

da pessoa, da vida e da história. 

E. Identificar o núcleo central do 

cristianismo. 

G. Identificar os valores evangélicos. 

L. Estabelecer um diálogo entre a cultura e 

a fé. 

R. Identificar o fundamento religioso da 

moral cristã. 

S. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, 

a dignidade da pessoa humana. 

 

 

2. CAPACIDADES ESPECÍFICAS DA  

DISCIPLINA 

(Metas específicas de EMRC) 

 

O. Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão em situações vitais do quotidiano. 

 

3. CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

TRANSVERSAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

De expressão oral e escrita; 

De análise, interpretação, resumo e 

redacção de textos. 

 

4. SABER ESTAR 

(Metas específicas de EMRC) 

 

Q.amadurecer a sua responsabilidade 

perante a pessoa, a comunidade e o 

mundo. 

 

O. Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão em situações vitais do quotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testes e/ou 

Trabalho de 

grupo e  /ou 

Trabalho 

individual. 

 

 Fichas de 

Avaliação e/ 

ou oralidade 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

15% 

 

      

D
O

M
ÍN

IO
 

S
O

C
IA

L 

 

 

 

 Empenho 

 Cumprimento de regras 

 

 

 

 

Observação 

direta 

 

 

 

 

5% 
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CURSOS PROFISSIONAIS 

Componente Sociocultural 

Português               
 

PORTUGUÊS (10º e 11º  ano) 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

─ Interação oral 

▪ Observação 

direta/Grelha de 

verificação 

10% 

─ Compreensão do oral 
▪ Teste(s) de 

compreensão 

oral 

10% 

─ Produção oral 
▪ Apresentação  

   oral  
10% 

Leitura 

Gramática 

Escrita 

─ Compreensão / interpretação do texto 

escrito 

─ Registo e organização da informação. 

─ Aplicação de conceitos gramaticais  

─ Produção textual 

▪ Teste(s) ou 

trabalho(s) (30%) 

-Ficha(s) na aula 

(10%) 

40% 

TOTAL 70% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organização 

do material. 

Observação 

direta  

Registos 

30%  

PORTUGUÊS (12º  ano) 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

─ Compreensão do oral 
▪ Teste(s) de 

compreensão 

oral 

15% 

─ Expressão oral 

▪ Discurso oral / 

apresentação  

oral  

15% 

Leitura 

Gramática 

Escrita 

─ Compreensão / interpretação do texto 

escrito 

─ Registo e organização da informação. 

─ Aplicação de conceitos gramaticais  

─ Produção textual 

▪ Teste(s) ou 

trabalho(s) (30%) 

-Ficha(s) na aula 

(10%) 

40% 

TOTAL 70% 

DOMÍNIO 

SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na organização 

do material. 

Observação 

direta  

Registos 

30% 
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Língua Estrangeira               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMÍNIO 

COGNITIVO 
OPERACIONALIZAÇÃO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Oralidade 

Interação oral 

- Observação 

direta/Grelha de 

verificação  

10% 

Compreensão do oral 

- Teste(s) de 

compreensão 

do oral 

10% 

Produção oral - Apresentação oral 10% 

Leitura 

Escrita 

Gramática 

─ Compreensão / interpretação do 

texto escrito 

─ Registo e organização da informação 

─ Produção textual 

─ Aplicação de conceitos gramaticais  

-Teste(s) ou 
trabalho(s) (30 %) 
 

-Ficha(s) na aula 

(10%)  

40% 

DOMÍNIO COGNITIVO (soma) 70% 

DOMÍNIO SOCIAL 

─ Cumprimento de regras na aula. 

─ Empenho nas tarefas e na 

organização do material. 

- Observação 

direta e registos 

(100%) 

30% 
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Área de Integração 
 

 

 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 

C
O

G
N

IT
IV

O
 7

0
%

 

 Investigação, aquisição, seleção, organização 

e difusão de conhecimentos de diferentes 

áreas disciplinares;  

 Aproximação dos conhecimentos adquiridos 

a experiências de vida dos alunos, para uma 

melhor compreensão e ação sobre o mundo 

contemporâneo.  

 Fichas de 

avaliação 

 

 Outros 

trabalhos 

escritos 

 

 Participação 

oral 

40% 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

D
O

M
ÍN

IO
 

SO
C

IA
L 

30
%

 

 Respeito por regras de convivência e de 

trabalho  

 Empenho nas tarefas propostas   

Grelha de 

Observação 
30% 
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Educação Física  
 

 Parâmetros de avaliação Ponderação 
Modalidades/Instrumentos 

de avaliação 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

(C
O

N
H

E
C

IM
E
N

TO
S
, 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S
 E

 

C
O

M
P

E
TÊ

N
C

IA
S
) 

7
0

%
 

Domínio das habilidades 

motoras 

Prestação motora em relação 

aos objetivos operacionais de 

cada modalidade abordada 

60% 

 

Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo 

diário e em momentos de 

avaliação sumativa 

(desempenho motor) 

Aplicação dos conhecimentos 

Conhecimentos adquiridos e 

revelados pelo aluno 

10% 

Fichas de avaliação, 

questionamento oral, etc. 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

3
0

%
 

Cumprimento das normas 

gerais da disciplina 

 

 Respeito por regras de 

convivência e de 

trabalho (pontualidade, 

cooperação, respeito 

pelas normas da 

disciplina, professor e 

colegas, cumprimento 

dos hábitos de higiene 

pessoais, posse do 

material didático): 15% 

 Empenho nas tarefas 

propostas: 15% 

 

30% 

Observação direta nas 

aulas/Fichas de registo 

diário (desempenho 

social) 

 

 

Aos alunos dispensados da componente prática, por atestado médico, é obrigatória a 

participação dentro dos limites de funcionalidade descritos no seu atestado 

(contraindicações e impedimentos a que o aluno está sujeito, bem como o tempo 

previsto para tal situação). Com efeito, este documento não o exclui da frequência e 

avaliação da disciplina, cabendo ao professor decidir sobre a dispensa em causa e os 

procedimentos e tarefas a efectuar. Os alunos serão avaliados de acordo com a sua 

funcionalidade cabendo ao professor ajustar os instrumentos de avaliação no caso no 

domínio cognitivo, mediante realização de atividades de aplicação dos conteúdos 

abordados, testes, relatórios, questionamento oral, trabalhos escritos e/ou fichas de 

trabalho (70% da avaliação) e no domínio social (30% da avaliação).  
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TIC 
 
 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM 

OBJETO E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM / 
COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 

 

SA
B

ER
 |

 S
A

B
ER

 F
A

ZE
R

 
 

O objeto de avaliação em cada 

disciplina tem por referência o 

respetivo programa/referencial de 

formação. A demonstração das 

competências envolve a mobilização 

dos conteúdos programáticos, 

estipulando-se como: 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Aquisição de conhecimentos 

[compreensão de conceitos e 

procedimentos/aprendizagens 

teóricas necessárias às competências 

profissionais] 

 Aplicação de conhecimentos [de 

acordo com os objetivos específicos 

para cada disciplina] 

 

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 2 

 

 Comunicação/Expressão oral e 

escrita 

 Domínio das TIC 

 Autonomia 

 Pensamento crítico e criativo 

 

 

 PROVAS 

[Testes/Fichas

/Questões] 

 

 

 TRABALHOS 

[Individuais/

Grupo] 

 

 

 

 OBSERVAÇÃ

O DIRETA 

 

 

 

30% 

[ 6 valores ] 

 

 

 

30% 

[ 6 valores ] 

 

 

 

 

 

10% 

[ 2 valores ] 

SOCIAL 

SA
B

ER
 S

ER
 |

 S
A

B
ER

 E
ST

A
R

 

SA
B

ER
 V

IV
ER

 E
M

 C
O

N
JU

N
TO

 

COMPETÊNCIAS INTRAPESSOAIS E 

INTERPESSOAIS 2 

 

Empenho na realização das tarefas 

propostas: 

 Participação e empenho 

 Cooperação e trabalho em equipa 

 Empreendedorismo 

 

Respeito por regras de convivência e 

de trabalho: 

 Comportamento 

 Responsabilidade 

 Saber viver em conjunto 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

DIRETA 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

DIRETA 

 

 

15% 

[ 3 valores ] 

 

 

 

15% 

[ 3 valores ] 
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Componente Científica 
 

Geografia 
 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PESO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

Competências analítico-concetuais 

 

 Compreender os conceitos geográficos de forma 

a construir uma visão integrada da Geografia 

como ciência; 

 Reconhecer a existência de diferentes padrões 

de distribuição dos fenómenos geográficos; 

 Reconhecer situações problemáticas relativas ao 

uso do espaço geográfico, propondo soluções 

fundamentadas para a sua resolução; 

 Compreender a existência de conflitos no uso do 

espaço e na gestão dos recursos em regiões de 

desigual desenvolvimento; 

 Reconhecer a importância do ordenamento do 

território no atenuar das desigualdades de 

desenvolvimento; 

 Avaliar as potencialidades do território, propondo 

medidas para a sua valorização; 

 Compreender a estruturação do território 

nacional em diferentes escalas de análise; 

 Compreender a interação do território nacional 

com outros espaços, particularmente o espaço 

ibérico e o europeu. 

 

Competências técnico-metodológicas 

 

 Utilizar os métodos indutivo e dedutivo no estudo 

dos fenómenos geográficos; 

 Utilizar o processo de inferência para interpretar 

documentos geográficos, encaminhar a pesquisa, 

responder a problemas ou levantar novos 

problemas; 

 Sistematizar dados, dando-lhes coerência e 

organizando-os em categorias na procura de 

modelos explicativos de organização do território; 

 Utilizar técnicas de expressão gráfica e 

cartográfica, tratando a informação de forma 

correta e adequada aos fenómenos em análise e 

rentabilizando o uso das Tecnologias de 

Informação e de Comunicação (TIC) 

 Testes escritos 

 

 Trabalhos 

(individuais e/ 

ou de grupo e 

sua 

apresentação 

oral) 

 Trabalho de 

pares sobre 

temas a definir 

 Estudos de 

caso 

 Fichas 

formativas 

 Fichas de 

avaliação 

 Auto e 

heteroavaliaçã

o 

 Relatórios de 

Visitas de 

Estudo/ 

Trabalho de 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

D
O

M
ÍN

IO
 

SO
C

IA
L 

 

 Respeito por regras de convivência e de trabalho 

 Empenho nas tarefas propostas 

 Grelhas de 

Observação  

30% 
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História da Cultura e das Artes 
 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

 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. 

 Fichas de 

avaliação 

 

 Outros 

trabalhos 

escritos 

 

 Participação 

oral  

 

 

 

 

 

 

 

 40% 

 

 

 20% 

 

 

 10% 

D
O

M
ÍN

IO
 

S
O

C
IA

L  Respeito por regras de convivência e de 

trabalho 

 Empenho nas tarefas propostas 

 Grelha de 

observação 
 30% 
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Matemática (TGPSI e TEAC) 
 

 

 FINALIDADES /COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS  PONDERAÇÃO 

D
o

m
ín

io
 C

o
gn

it
iv

o
 

 

Finalidades do ensino da Matemática 

 A estruturação do pensamento e o 

desenvolvimento do raciocínio abstrato. 

 A modelação e a aplicação da 

Matemática ao mundo real. 

 

Objetivos do ensino da Matemática 

 Adquirir conhecimentos de factos, de 

conceitos e de procedimentos; 

 Construir e desenvolver o raciocínio 

matemático; 

 Desenvolver a capacidade de resolver 

problemas; 

 Desenvolver a capacidade de 

comunicação matemática; 

 Conhecer aspetos da História da 

Matemática. 

 

 

 

TESTES ESCRITOS 

 

- Testes globais 

- Testes 

parcelares 

 

 

40 % 

 

 

 70% 

 

 

 

 

- trabalhos 

individuais ou 

em grupo; 

- composições 

matemáticas; 

- apresentações 

orais; 

- atividades de 

pesquisa; 

- relatórios; 

 -resumos. 

 

30% 

D
o

m
ín

io
 

So
ci

al
 

 Respeito por regras de convivência e de 

trabalho / Posse do material didático na 

aula.  

 Empenho nas tarefas propostas. 

 

 

 

 

Observação 

direta 

30 % 
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Psicologia 

 

 PARÂMETROS 
INSTRUME

NTOS 
PONDER

AÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

  

Conhecimentos da disciplina  

1. Factos, 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.  

Capacidades e competências da disciplina (específicas e transversais):  

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. 

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.  

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%) 

Testes e 

questões 

aula 

 

Trabalho 

escrito 

individual 

 

Trabalho de 

grupo  

 

Trabalhos e 

tarefas de 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
  

SO
C

IA
L 

  

 

 Respeito por regras de convivência e de trabalho       

 Empenho nas tarefas propostas  
 

 Fichas de 

Autoavalia 

ção 

 Grelha de 

observação 

30% 
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Sociologia 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PESO 
D

O
M

ÍN
IO

 C
O

G
N

IT
IV

O
  

1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 Compreender a perspetiva da Sociologia no 

contexto da análise da realidade social.  

 Compreender os conceitos sociológicos 

fundamentais.  

 Analisar aspectos relevantes de processos de 

mudança nas sociedades atuais, nomeadamente 

na sociedade portuguesa. 

 Utilizar de forma correta 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. 

  

 

 

Testes escritos 

(35%) 

Relatórios e 

trabalhos de 

pesquisa (20%) 

Trabalhos escritos 

individuais/ou em 

grupo realizados 

na aula (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 % 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

 Respeito por regras de convivência e de trabalho. 

 Empenho nas tarefas propostas  

   

Observação nas 

aulas e na 

comunidade 

escolar 

•Nos processos e 

atividades de 

trabalho e 

aprendizagem 

•Nas iniciativas a 

decorrer fora do 

espaço escolar 

30% 



 

 

 

Físico-Química 
 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica Automação e Comando e 

Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

 

 

 Competências/Finalidades 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E 

PONDERAÇÃO 

D
o

m
ín

io
 C

o
gn

it
iv

o
 

 Competências específicas da disciplina. 

-Definidas para cada módulo 

 Competências transversais 

-Conhecer termos; 

-Conhecer e definir conceitos; 

-Interpretar esquemas, tabelas, gráficos e 

textos; 

-Aplicar conhecimentos, resolvendo questões 

diversas; 

-Produzir textos escritos; 

-Elaborar e apresentar trabalhos. 

 Planificar/realizar atividade 

experimental 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; 

-Relatar a atividade experimental. 

 

 

 

 

Testes escritos-40% 

 

 

 

Outros Instrumentos-30% 

-Fichas de controlo  

-Relatórios  

-Atividades práticas de 

sala de aula  

-Questão-aula  

 

 

 

 

 

 

70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

m
ín

io
 S

o
ci

al
 -Empenho na realização das tarefas 

propostas 

 

-Respeito por regras de convivência e de 

trabalho 

 

 

 

Observação direta 30 % 
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Componente Técnica 
 

Técnicas de Informação e Animação Turística  
 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PESO 

O
M

ÍN
IO

 C
O

G
N

IT
IV

O
  

 Reconhecer a importância da informação 

turística para o acolhimento dos turistas; 

 Compreender a importância do acolhimento na 

construção da imagem turística dos territórios; 

 Compreender a dinâmica do turismo na 

perspetiva das imagens turísticas; 

 Conhecer os processos de produção de 

informação a partir de um estudo de caso local 

(levantamento de recursos turísticos); 

 Identificar e diferenciar as formas de informação 

e simbologia turística à escala local e nacional; 

 Conhecer, analisar e interpretar a Legislação 

Turística nos diferentes contextos em que é 

aplicável; 

 Conhecer as potencialidades turísticas da sua 

região e identificar a melhor forma de as 

promover; 

 Colaborar na implementação das estratégias de 

promoção dos produtos turísticos; 

 Identificar as especificidades do marketing de 

serviços e compreender a importância 

estratégica do marketing turístico; 

 Definir objetivos e estratégias de marketing para 

diferentes tipos de oferta turística; 

 Conhecer a realidade do seu país nos múltiplos 

aspetos que a compõem (naturais, culturais e 

sociais) e o papel que desempenham na 

construção da imagem turística do 

destino/marca Portugal; 

 Identificar a tipologia do destino e dos produtos 

turísticos que o constituem, por forma a estruturar 

o destino numa perspetiva do turismo de 

qualidade; 

 Saber comunicar e relacionar-se com 

turistas/visitantes das diferentes culturas; 

 Perceber a importância da animação turística 

no contexto da atractabilidade dos destinos; 

 Reconhecer o papel da animação turística no 

contexto da indústria do turismo e do lazer; 

 Adquirir saberes e desenvolver competências e 

metodologias próprias e adequadas ao 

desenvolvimento de atividades de animação. 

 Testes escritos 

 

 Trabalhos 

(individuais e/ ou 

de grupo e sua 

apresentação 

oral) 

 Trabalho de 

pares sobre 

temas a definir 

 Estudos de caso 

 Fichas formativas 

 Fichas de 

avaliação 

 Auto e 

heteroavaliação 

 Relatórios de 

Visitas de Estudo/ 

Trabalho de 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

D
O

M
ÍN

IO
 

S
O

C
IA

L 
 

 Respeito por regras de convivência e de 

trabalho 

 Empenho nas tarefas propostas 

 Grelhas de 

observação  
30% 
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Operações Técnicas em Empresas Turísticas  
 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

  

 Conhecer a tipologia das empresas turísticas, 

bem como a sua especificidade; 

 Conhecer a organização da indústria 

turística; 

 Promover produtos e serviços turísticos junto 

de clientes individuais ou organizações em 

agências de viagens e transportes; 

 Fornecer informações e aconselhar clientes 

sobre os produtos turísticos disponibilizados 

pelas empresas; 

 Efetuar a reserva de produtos e serviços 

turísticos em empresas de alojamento, 

transportes, animação, etc…; 

 Conhecer a estrutura, organização e 

tipologia das unidades de acolhimento; 

 Dominar as operações técnicas de serviços 

de receção em unidades de alojamento 

turístico; 

 Dominar programas informáticos associados 

à gestão operacional de unidades 

hoteleiras, empreendimentos turísticos e 

agências de viagens; 

 Conhecer os princípios básicos de 

organização e gestão de eventos; 

 Reconhecer a importância de empresas de 

animação turística e desportiva no contexto 

do produto/destino turístico; 

 Dominar as operações técnicas associadas 

às empresas de animação e organização 

turística; 

 Identificar as relações e potenciar as 

sinergias decorrentes das políticas de 

marketing territorial e empresarial; 

 Identificar as relações entre marketing 

turístico e políticas de comunicação. 

 
 

 Testes escritos 

 

 Trabalhos 

(individuais e/ ou 

de grupo e sua 

apresentação 

oral) 

 Trabalho de 

pares sobre 

temas a definir 

 Estudos de caso 

 Fichas formativas 

 Fichas de 

avaliação 

 Auto e 

heteroavaliação 

 Relatórios de 

Visitas de Estudo/ 

Trabalho de 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

(14 valores) 

D
O

M
ÍN

IO
 

SO
C

IA
L 

 Respeito por regras de convivência e de trabalho 

 Empenho nas tarefas propostas 

 Grelhas de 

observação  

30% 

(6 valores) 
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Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 
 
 

 Parâmetros e instrumentos de avaliação Ponderação % 

Domínio 

Cognitivo 

Os conhecimentos/ competências de natureza 

científica serão avaliados através dos seguintes 

instrumentos: 

o Testes escritos  

o Trabalhos individuais/ grupo/ fichas de trabalho 

70 

 

 

60 

10 

Domínio 

Social  

 

Competências transversais/ Atitudes e valores: 

 Respeito por regras de convivência e trabalho 

O aluno evidencia respeito por regras de convivência e 

de trabalho se: 

 é pontual 

 se faz acompanhar do material necessário à aula 

 faz intervenções oportunas e ordeiras 

 

 

 Empenho na realização das tarefas propostas 

O aluno mostra empenho se: 

 realiza os TPC 

 cumpre as tarefas estabelecidas pelo professor 

 passa os registos do quadro  

 está atento 

As atitudes serão avaliadas através dos seguintes 

instrumentos: 

Grelhas de registo de atitudes e de comportamentos 

30 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Psicopatologia 

 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

  

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.  

Capacidades e competências da disciplina (específicas e 

transversais) 

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. 

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. 

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.  

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). 

 

Testes e 

questões aula 

 

Trabalho escrito 

individual 

 

Trabalho de 

grupo  

 

Trabalhos e 

tarefas de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

40% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

 Respeito por regras de convivência e de trabalho 
 

 Empenho nas tarefas propostas  

 Ficha de 

autoavaliação 

de Aula do 

aluno 

 Ficha de 

autoavaliação 
do Módulo. 

 Grelha de 

observação do 

formador 

30% 
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Animação Sociocultural 
 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PESO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

  

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. 

Capacidades e competências da disciplina (específicas e 

transversais) 

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. 

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. 

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).  

Testes e questões 

aula 

 

Trabalho escrito 

individual 

 

Trabalho de 

grupo  

 

Trabalhos e 

tarefas de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

40% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IA
L 

 

                               

 Respeito por regras de convivência e de trabalho 
 

 Empenho nas tarefas propostas  

 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 
 

 PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

  

 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.  

 

Testes e questões 

aula 

 

Trabalho escrito 

individual 

 

Trabalho de 

grupo  

 

Trabalhos e 

tarefas de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

10% 

D
O

M
ÍN

IO
 

SO
C

IA
L 

 

 Respeito por regras de convivência e de 

trabalho 
 Empenho nas tarefas propostas  

Grelhas de 

observação 
30 % 
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Sistemas Operativos  

Arquitetura de Computadores 

Redes de Comunicação 

Programação e Sistemas de Informação 

Eletricidade e Eletrónica 

Tecnologias aplicadas 

Sistemas Digitais  

Automação e Comando 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

 

 

 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM 

OBJETO E OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM / 
COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 

 

SA
B

ER
 |

 S
A

B
ER

 F
A

ZE
R

 

 

O objeto de avaliação em cada 

disciplina tem por referência o 

respetivo programa/referencial de 

formação. A demonstração das 

competências envolve a mobilização 

dos conteúdos programáticos, 

estipulando-se como: 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Aquisição de conhecimentos 

[compreensão de conceitos e 

procedimentos/aprendizagens 

teóricas necessárias às competências 

profissionais] 

 Aplicação de conhecimentos [de 

acordo com os objetivos específicos 

para cada disciplina] 

 

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 2 

 

 Comunicação/Expressão oral e 

escrita 

 Domínio das TIC 

 Autonomia 

 Pensamento crítico e criativo 

 

 

 PROVAS 

[Testes/Fichas

/Questões] 

 

 

 TRABALHOS 

[Individuais/

Grupo] 

 

 

 

 OBSERVAÇÃ

O DIRETA 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

10% 

 

SOCIAL 

SA
B

ER
 S

ER
 |

 S
A

B
ER

 E
ST

A
R

 

SA
B

ER
 V

IV
ER

 E
M

 C
O

N
JU

N
TO

 

COMPETÊNCIAS INTRAPESSOAIS E 

INTERPESSOAIS 

 

Empenho na realização das tarefas 

propostas: 

 Participação e empenho 

 Cooperação e trabalho em equipa 

 Empreendedorismo 

 

Respeito por regras de convivência e 

de trabalho: 

 Comportamento 

 Responsabilidade 

 Saber viver em conjunto 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

DIRETA 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

DIRETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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Área de Expressões 

 
Expressão Dramática 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

D
o

m
ín

io
 C

o
gn

it
iv

o
 

 

 

 

 

1.Conhecimentos da disciplina 

 

 

 

 

2.Capacidades e competências (específicas 

e transversais) da disciplina 

 

 

 

2.1 Domínio cognitivo 

 

 

 

2.2 Domínio instrumental e procedimental  

 

 

 

2.3 Domínio afetivo e relacional 

 

Desempenho de 

grupo 

 

Diário de Bordo 

(apontamentos, 

reflexão e 

pesquisa) 

 

Desempenho 

individual 

 

 

(Ficha de 

autoavaliação) 

 

      

 

 

 

 

 

25%  

 

 

 

25%  

 

 

 

20%  

 

 

 

D
o

m
ín

io
 S

o
ci

al
 

 

Respeito pelas regras de convivência e de 

trabalho.        

Empenho nas tarefas propostas 

 

Grelha de 

observação  

 
30 %  
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Educação Especial  

 

“Os alunos com currículos específicos individuais não estão sujeitos ao regime 

de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação característico do 

regime educativo comum, ficando sujeitos aos critérios específicos de 

avaliação definidos no respectivo programa educativo individual.” (ponto 2, 

art.º 20.º do Decreto-lei n.º 3/ 2008, de 7 de janeiro). 

De acordo com o Despacho normativo n.º 1-F/ 2016, de 5 de abril de 

2016, no ponto 4 do artigo 13.º, a expressão dos resultados da avaliação dos 

alunos do ensino básico abrangidos pelo art.º 21.º do Decreto-lei n.º 3/ 2008, 

de 7 de janeiro obedece ao disposto nos números 1 a 3 do mesmo artigo, ou 

seja: 

- no 1.º CEB, atribui-se uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, 

Suficiente e Insuficiente em todas as disciplinas/ áreas, sendo acompanhada 

de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno, 

incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, e a ser 

registada na ficha de registo de avaliação. 

- no 2.º e 3.º CEB, atribui-se uma menção quantitativa, numa escala de 1 

a 5 em todas as disciplinas/ áreas, sendo acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno, incluindo as áreas a 

melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, e a ser registada na ficha de 

registo de avaliação.  

Nas áreas curriculares não disciplinares em que os alunos sejam 

avaliados qualitativamente, as menções a utilizar serão: Não Satisfaz (0 a 49%), 

Satisfaz (50 a 69%) e Satisfaz Bem (70 a 100%). 

No Ensino Secundário far-se-á, à semelhança do 2.º e 3.º CEB, uma 

aproximação à avaliação dos alunos do ensino regular: atribui-se uma 

menção quantitativa, numa escala de 1 a 20 em todas as disciplinas/ áreas, 

devendo a mesma ser acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução das aprendizagens do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a 

consolidar, sempre que aplicável, e a ser registada na ficha de registo de 

avaliação. 
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Avaliação das aprendizagens dos alunos estrangeiros 
 

Num contexto em que se perspetiva que o número de alunos estrangeiros que 

frequenta este agrupamento possa vir a aumentar, importar definir critérios de 

avaliação que se adequem, na medida do possível, às situações com que nos 

venhamos a defrontar.  

De acordo com a legislação aplicável  

Despacho normativo nº7/2006, de 06/02 – PLNM para o Ensino Básico 

Ofício-Circular n.º 55/DSEE/06 – Avaliação sumativa interna no 1º período; 

Despacho Normativo nº30/2007, de 10/08 – PLNM para o Ensino Secundário; 

Ofício circular da DGIDC 2011/GD/7; 

Ofício circular da DGIDC 2011/GD/8;  

Despacho Normativo nº12/2011, de 22 de agosto – Alteração do DN7, com 

grupos de 10 alunos; 

e os procedimentos internos específicos, foram aprovados os seguintes 

critérios: 

 

 

 

Critérios de avaliação específicos para Alunos Estrangeiros 

 

Não penalizar a ortografia e a construção frásica 

Privilegiar testes de escolha múltipla e resposta curta ou de completamento 

(preenchimento de espaços) 

Usar, nos enunciados, textos curtos e uma linguagem informativa acessível, 

associando, sempre que possível e adequado, uma ilustração que potencie a 

compreensão 

Fornecer vocabulário específico 

Fixar uma duração e frequência adequados ao nível de compreensão da língua 

portuguesa 

Usar o portefólio como instrumento para avaliar o progresso na Língua Portuguesa. 

Adotar uma calendarização dos testes intermédios para averiguar os progressos na 

língua que será ditada pelo ritmo do aluno 

 


