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ADEQUAÇÕES AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

       Atendendo à suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, na 
sequência da situação epidemiológica causada pela doença COVID -19, foram 
estabelecidas no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, medidas excecionais para o 
ano letivo de 2019/2020, quanto à realização, avaliação e certificação das 
aprendizagens. 

        De acordo com o disposto nesse Decreto-Lei, os critérios de avaliação a aplicar, a 
partir de 16 de março, em cada uma das componentes do currículo foram ajustados, 
quando necessário, no que respeita à ponderação dos diferentes domínios de 
aprendizagem, às estratégias e instrumentos de avaliação a priorizar. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS 

 

 
DOMÍNIOS 

PONDERAÇÃO 
ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS 

*Todas as áreas de competências do P.A. são trabalhadas, ao longo do ano, de acordo com as diversas ações estratégicas de 
ensino e de aprendizagem 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

*ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

(P.A.) 

 
 
 

 
 
 
 

Oralidade 

20% 

Compreensão  
Explicita, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. Distingue factos de opiniões na explicitação de 
argumentos. 

Expressão  
Comunica, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas.  
Planifica, produz e avalia textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), com definição de tema e sequência 
lógica de tópicos (organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em grupo.  
Faz uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema.  
Capta e mantém a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso eventual a suportes digitais).  
Utiliza, de modo intencional e sistemático, processos de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 
complexas, expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos. 
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 Listas de verificação 

 Registos episódicos 

 Apresentação oral de 

trabalhos escritos ou 
práticos 

 Trabalhos escritos 
(análise de textos, 
fichas de resolução de 
exercícios, redação de 
textos, apresentações) 

 Trabalhos práticos ( 
produção de vídeo) 

 Questionários (com 
perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção 
ou resposta fechada) 

 Atividades de pesquisa 

 Portefólio digital ou 
Diário de aprendizagem 

 Participação nos fóruns 

A- Linguagens e 
textos 

 
B- Informação e 

comunicação 
 

C- Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 

D- Pensamento 
crítico e criativo 

 
E- Relacionamento 

interpessoal 
 
F- Desenvolviment

o pessoal e 

autonomia 
 
G- Bem-estar, 

saúde e 

ambiente 
 
H- Sensibilidade 

estética e 
artística 

 
I- Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

 
J- Consciência e 

Domínio do 
Corpo 

 
 
 
 

Leitura 

80% 

Lê textos com características narrativas e expositivas de maior complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, 
estéticas, publicitárias e informativas) e em suportes variados.  
Realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  
Explicita o sentido global de um texto.   
Faz inferências, justificando-as.   
Identifica tema(s), ideias principais e pontos de vista.  
Reconhece a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  
Compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.   
Utiliza procedimentos de registo e tratamento de informação. Distingue nos textos características da notícia, da 

entrevista, do anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, finalidade). Conhece os objetivos e as formas de 
publicidade na sociedade atual. 

 
 
 

Educação 
Literária 

Lê integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas (no mínimo, quatro poemas de autores 
portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, de Almeida Garrett, dois contos de 
Grimm, três narrativas extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a infância, de adaptações de 
clássicos e da tradição popular).  
Interpreta adequadamente os textos de acordo com o género literário.  
Analisa o sentido conotativo de palavras e expressões.  
Identifica marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha).   
Reconhece, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  
Analisa o modo como os temas, as experiências e os valores são representados e valoriza a diversidade de culturas, de 
vivências e de mundivisões presente nos textos.  
Explica recursos expressivos utilizados na construção de textos literários (designadamente anáfora e metáfora).  
Expressa reações aos livros lidos e partilhar leituras através de declamações, representações teatrais, escrita criativa, 
apresentações orais.  
Desenvolve um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 
comuns em obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com 

o(a) professor(a)). 

 
 
 

Escrita 

Escreve textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.   
Utiliza sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de textos.  
Utiliza processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos.  
Intervém em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados ao género e à situação de comunicação. 
Redige textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. Produz textos de opinião com juízos de valor sobre 
situações vividas e sobre leituras feitas. 



5 
 

 
Gramática 

Aplica com propriedade elementos e estruturas gramaticais correspondentes ao seu nível de escolaridade, de modo a 
facilitar a proficiência linguística, oral e escrita. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – Nível A1 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 

ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS 
*Todas as áreas de competências do P.A. são trabalhadas, ao longo do ano, de acordo com as diversas 

ações estratégicas de ensino. 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

(legenda 

Compreensão 
Oral 

20% 

Reconhece palavras e expressões de uso corrente relativas ao contexto em que se encontra 

inserido, quando lhe falam de modo claro e pausado.  

Identifica tópicos de mensagens breves produzidas pausadamente.  

Retém linhas temáticas centrais de breves textos expositivos em registo áudio/vídeo. 
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 Listas de 
verificação 

 Registos 
episódicos 

 Apresentação oral 
de trabalhos 
escritos ou 
práticos 

 Trabalhos escritos 
(análise de 
textos, fichas de 
resolução de 
exercícios, 
redação de 
textos, 
apresentações) 

 Trabalhos práticos 
( produção de 
vídeo) 

 Questionários 
(com perguntas 
de 
desenvolvimento 
ou respostas 
abertas; 
perguntas de 
seleção ou 
resposta fechada) 

 Atividades de 
pesquisa 

 Portefólio digital 
ou Diário de 
aprendizagem 

 Participação nos 
fóruns 

 

 

A- Linguagens e 
textos 
 

B- Informação e 

comunicação 
 
C- Raciocínio e 

resolução de 

problemas 
 
D- Pensamento 

crítico e criativo 

 
E- Relacionamento 

interpessoal 
 

F- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

 

G- Bem-estar, 
saúde e 
ambiente 

 

H- Sensibilidade 
estética e 
artística 

 

I- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

 

J- Consciência e 

Domínio do Corpo 

Produção 
Oral 

20% 

Explicita unidades de conteúdo de uso corrente ouvidas ou lidas.  

Adequa o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: declarativa, exclamativa, 

interrogativa e imperativa. 

Interação 

Oral 
20% 

Faz perguntas, formula respostas breves a questões orais, formula/aceita/recusa um convite.  

Pede/oferece/aceita/recusa ajuda. 

Produz enunciados orais breves com o objetivo de se apresentar/apresentar outros. 

Cumprimenta/despede-se; agradece/reage a um agradecimento.  

Pede/aceita desculpas; felicita; pede autorização; manifesta incompreensão; descreve 

objetos e pessoas. 

Leitura 20% 

Identifica elementos icónicos, textuais e paratextuais (títulos, disposição do texto, 

parágrafos).  

Identifica palavras-chave e infere o seu significado.  

Extrai informação de textos adequados ao contexto textos de aprendizagem, com vocabulário 

de uso corrente.  

Atribui significados a palavras e expressões a partir do contexto.  

Reconhece analogias temáticas em excertos adequados ao contexto específico de 

aprendizagem.  

Identifica a função dos conectores de adição e de ordenação.  

Recorre eficazmente a dicionários elementares da língua portuguesa. 

Reconhece a estrutura do enunciado assertivo: padrões de ordem dos constituintes; verbos 

copulativos; verbos de estado; verbos de atestação; (apresentar-se, revelar, aparentar, 

mostrar...).  

Constrói esquemas a partir de textos breves.  

Compreende vocabulário científico de uso corrente.  

Identifica a função dos principais verbos de instrução em provas e trabalhos (transcrever, 

indicar, sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar…). 

Escrita 20% 

Escreve textos adequados ao contexto específico de aprendizagem.  

Planifica, através da escrita, textos com informação relacionada com o universo escolar; 

Aplica as regras básicas de acentuação.  

Domina o alfabeto, a pontuação e a paragrafação. 

Constrói frases utilizando termos-chave recém-adquiridos.  

Reescreve encadeamentos frásicos a partir de modelos dados. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – Nível A2 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 

ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS 

*Todas as áreas de competências do P.A. são trabalhadas, ao longo do ano, de acordo com as diversas ações 

estratégicas de ensino. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS ALUNOS 

(legenda 

 

 

Compreensão 

Oral 

20% 

Compreende os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma sequência dialogal (interação 

quotidiana, debate, entrevista), quando o débito da fala é relativamente lento e claro.  

Identifica a função das propriedades prosódicas (altura, duração, intensidade). 
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 Listas de verificação 

 Registos episódicos 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou 
práticos 

 Trabalhos escritos 
(análise de textos, fichas 
de resolução de 
exercícios, redação de 
textos, apresentações) 

 Trabalhos práticos ( 
produção de vídeo) 

 Questionários (com 
perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção ou 
resposta fechada) 

 Atividades de pesquisa 

 Portefólio digital ou 
Diário de aprendizagem 

 Participação nos fóruns 

 

A- Linguagens e textos 

 

B- Informação e 

comunicação 

 

C- Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

 

D- Pensamento crítico 

e criativo 

 

E- Relacionamento 

interpessoal 

 

F- Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

G- Bem-estar, saúde e 

ambiente 

 

H- Sensibilidade 

estética e artística 

 

I- Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

 

J- Consciência e 

Domínio do Corpo 

 

 

 

 

 

Produção 

Oral 

20% 

Narra vivências, acontecimentos e experiências e formula planos, desejos, ambições e projetos.  

Explica gostos e opiniões.  

Utiliza com relativa correção um repertório de rotinas e de fórmulas frequentes associadas a 

situações do quotidiano.  

Prossegue um discurso livre de forma inteligível.  

Descreve lugares, ações e estados físicos e emocionais.  

Apresenta questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens.  

Aperfeiçoa a fluência através de diálogos encenados e de pequenas dramatizações. 

 

 

 

 

 

Interação 

Oral 

20% 

Troca informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal: 

 - Formular/aceitar/recusar/fundamentar uma opinião; 

 - Dar e aceitar conselhos;  

 - Fazer e aceitar propostas;  

 - Descrever manifestações artísticas e atividades de tempos livres;  

 - Dar e pedir instruções;  

 - Reagir a instruções. 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

20% 

Compreende o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos de linguagem corrente.  

Reconhece a sequência temporal dos acontecimentos em textos narrativos.  

Identifica as funções dos conectores de causa, de consequência, de semelhança, de conclusão e de 

oposição.  

Recorre eficazmente a dicionários de especialidade.  

Reconhece itens de referência bibliográfica.  

Identifica, em provas e trabalhos, os principais verbos de instrução (transcrever, indicar, sublinhar, 

apontar, destacar, assinalar, enumerar, justificar...). 

 

 

 

Escrita 20% 

Escreve textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal.  

Constrói sequências originais de enunciados breves.  

Responde a questionários sobre temas diversos.  

Participa em atividades de escrita coletiva. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – Nível B1 

 

DOMÍNIOS 
PONDERAÇÃO 

ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS 

*Todas as áreas de competências do P.A. são trabalhadas, ao longo do ano, de acordo com as diversas ações 

estratégicas de ensino. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

*Áreas de competências 

do Perfil dos Alunos 

(legenda) 

 

Compreensão 

Oral 20% 

Distingue informação específica e informação parcelar.  

Compreende aspetos essenciais de discursos ouvidos em linguagem padrão.  

Identifica o tema em diversas versões sobre a mesma questão. 
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 Listas de verificação 

 Registos episódicos 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou 
práticos 

 Trabalhos escritos 
(análise de textos, fichas 
de resolução de 
exercícios, redação de 
textos, apresentações) 

 Trabalhos práticos ( 
produção de vídeo) 

 Questionários (com 
perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção ou 
resposta fechada) 

 Atividades de pesquisa 

 Portefólio digital ou 
Diário de aprendizagem 

 Participação nos fóruns 

 

A- Linguagens e 

textos 

 

B- Informação e 

comunicação 

 

C- Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

 

D- Pensamento 

crítico e criativo 

 

E- Relacionamen

to interpessoal 

 

F- Desenvolvime

nto pessoal e 

autonomia 

 

G- Bem-estar, 

saúde e ambiente 

 

H- Sensibilidade 

estética e artística 

 

I- Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

 

J - Consciência e 

Domínio do Corpo 

 

Produção 

Oral 20% 

Elabora e reelabora um tópico a partir de um texto escrito ou oral.  

Apresenta opiniões e pontos de vista, justificando.  

Reconta histórias a partir de um suporte oral ou escrito.  

Interpreta textos publicitários. 

 

 

 

Interação 

Oral 
20% 

Interage com espontaneidade em conversas quotidianas.  

Discute ideias em contexto formal ou regulado.  

Apresenta questões, problemas ou conceitos sem recurso a suporte de imagem. 

Utiliza estratégias adequadas à abertura e ao fechamento do discurso, à concordância e à 

discordância.  

Realiza operações para dar ou para tomar a palavra.  

Retoma a palavra através da paráfrase.  

Resume o conteúdo de uma conversa. 

 

 

 

 

Leitura 

20% 

Identifica as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados.  

Reconhece analogias e contrastes em textos relativamente longos e complexos. 

Distingue previsões de constatações.  

Reconhece registos de língua (formal e não formal).  

Diferencia os modos de relato do discurso (direto e indireto) e identifica os verbos declarativos.  

Interpreta textos jornalísticos (notícias, apreciações críticas, entrevistas) e publicitários; textos 

autobiográficos; textos e fragmentos de textos literários de dimensão e vocabulário acessíveis. 

 

 

 

 

Escrita 

20% 

Produz textos a partir de imagens e de sequências ouvidas ou lidas.  

Elabora e reelabora sequências textuais sobre um mesmo tema a partir de pontos de vista distintos.  

Domina técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e descritivos. 

Domina os principais processos de composição discursiva: justificação, demonstração, exemplificação, 

generalização, especificação, classificação, inventariação.  

Recorre a verbos e expressões de cálculo, de fundamentação, de confrontação, de indicação de 

valores e de conclusão.  

Domina cadeias de referência pelo recurso a expressões referencialmente dependentes. Domina 

mecanismos de coesão temporal.  

Cataloga informação com procedimentos de documentação (fichas de leitura; referências 

bibliográficas; arquivamento de diferentes materiais de estudo). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 

ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS  
*Todas as áreas de competências do P.A. são trabalhadas, ao longo do 
ano, de acordo com as diversas ações estratégicas de ensino e de 
aprendizagem 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS (P.A.) 

Oralidade 20% 

Compreensão oral 
Compreende discursos muito simples articulados de forma clara e 
pausada; 
Segue conversas sobre assuntos que lhe são familiares; 

Compreende os acontecimentos principais de uma história/notícia, 
contada de forma clara e pausada; 
Identifica o contexto do discurso, a ideia principal e informações 
simples. 
Interação oral 
Adequa a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em 
situações de role play;  
Responde a perguntas diretas com apoio;  

Participa numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe 
são familiares, de necessidade imediata e do seu interesse; 
comunicar uma tarefa simples;  
Troca opiniões e comparar lugares, objetos e pessoas, usando uma 

linguagem simples. 
Produção oral 
Fala sobre os temas explorados: lojas, serviços públicos, tempos 
livres, viagens, família e amigos, rotinas, escola, meios de 

transporte e tipos de habitação; 
Descreve pessoas, lugares, acontecimentos e atividades com apoio 
de imagens;  
(Re)conta uma pequena história, sequenciando os acontecimentos, 

de forma simples. 
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 Listas de verificação 

 Registos episódicos 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou 
práticos 

 Trabalhos escritos (análise 
de textos, fichas de 
resolução de exercícios, 

redação de textos, 
apresentações) 

 Trabalhos práticos ( 
produção de vídeo) 

 Questionários (com 
perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção ou 
resposta fechada) 

 Atividades de pesquisa 

 Portefólio digital ou Diário 
de aprendizagem 

 Participação nos fóruns 

J- Linguagens e textos 
 

K- Informação e comunicação 
 

L- Raciocínio e resolução de 
problemas 

 
M- Pensamento crítico e criativo 

 
N- Relacionamento interpessoal 
 
O- Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 
 
P- Bem-estar, saúde e ambiente 
 

Q- Sensibilidade estética e artística 
 
R- Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 
S- Consciência e Domínio do Corpo 
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Escrita 
80% 

Compreensão escrita 

Compreende textos simples com vocabulário limitado;  
Identifica a ideia principal e a informação essencial em textos 
diversificados;  
Desenvolve a literacia, compreendendo textos de leitura 

extensiva com vocabulário familiar. 
Interação escrita 
Preenche um formulário (online) ou em formato papel simples, 
com informação pessoal e sobre áreas de interesse básicas;  

Pede e dá informação sobre gostos e preferências de uma forma 
simples;  
Redige e responde a posts/tweets curtos com frases curtas sobre 
passatempos, gostos e preferências; 

Responde a um email, chat ou mensagem de forma simples. 
Produção escrita 
Escreve um pequeno texto descritivo sobre a sua rotina diária, 
a escola, acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou imagens;  

Escreve notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de 
necessidade imediata;  
Expressa opinião sobre os seus interesses, utilizando expressões 
e frases simples do dia-a-dia. 

 

 

 

 



11 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO: PERFIL DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES/NÍVEIS DE DESEMPENHO  

Dimensão Cognitiva  (Conhecimentos) - 40% 

1. AQUISIÇÃO 

Demonstra facilidade na aquisição de conhecimentos sobre os temas trabalhados. B 

Demonstra alguma facilidade na aquisição de conhecimentos sobre os temas trabalhados. S 

Demonstra dificuldades na aquisição de conhecimentos sobre os temas trabalhados. I 

2. COMPREENSÃO  

Revela facilidade na compreensão de conhecimentos sobre os temas trabalhados.  B 

Revela alguma facilidade na compreensão de conhecimentos sobre os temas trabalhados. S 

Revela dificuldades na compreensão de conhecimentos sobre os temas trabalhados. I 

3. APLICAÇÃO 

Revela facilidade na aplicação de conhecimentos sobre os temas trabalhados.  B 

Revela alguma facilidade na aplicação de conhecimentos sobre os temas trabalhados.  S 

Revela dificuldades na aplicação de conhecimentos sobre os temas trabalhados. I 

4. EXPRESSÃO (em diferentes linguagens/códigos)  

Expressa-se de forma correta. B 

Expressa-se frequentemente de forma correta. S 

Raramente se expressa de forma correta. I 

Dimensão social e pessoal - 60% 

5. PARTICIPAÇÃO  

Intervém ativamente nas atividades. B 

Intervém pouco ativamente nas atividades. S 

Raramente intervém nas atividades. I 

6. COOPERAÇÃO / RELAÇÃO COM OS OUTROS  

Coopera com os outros respeitando as suas opiniões e sentimentos. B 

Coopera com os outros respeitando frequentemente as suas opiniões e sentimentos. S 

Revela dificuldades na cooperação com os outros, raramente respeitando as suas opiniões e sentimentos. I 

7. AUTONOMIA     

Realiza as atividades de forma autónoma. B 

Realiza frequentemente as atividades de forma autónoma. S 

Raramente realiza as atividades de forma autónoma. I 

8. ESPÍRITO CRÍTICO  

Demonstra espírito crítico, fundamentando as suas intervenções. B 

Demonstra frequentemente espírito crítico, fundamentando algumas das suas intervenções. S 

Raramente demonstra espírito crítico ou fundamenta as suas intervenções. I 

9. ORGANIZAÇÃO  

Organiza com facilidade o seu trabalho. B 

Organiza com alguma facilidade o seu trabalho. S 

Revela dificuldades na organização do seu trabalho. I 

10. RESPEITO PELAS REGRAS  

Respeita as regras. B 

Respeita frequentemente as regras. S 

Raramente respeita as regras. I 

 

OBSERVAÇÃO: no descritor correspondente ao Bom, para os vários itens, o professor poderá atribuir a 

menção de Muito Bom (MB) quando o aluno revele qualidades excelentes que mereçam essa distinção. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 
1 – Em cada dimensão, a menção global atribuída obtém-se por média simples dos pontos obtidos em cada item 

(MB = 5,  B = 4,  S = 3,  I = 2). 

2 - Ponderação das duas dimensões:  40% para a dimensão cognitiva e 60% para a dimensão social e pessoal.  

3 - A atribuição do nível 1 – Muito Insuficiente (MI) - deverá ter sempre caráter excecional (embora previsto na 

escala definida na legislação para o 2.º e 3.º ciclos). 

4 - A dimensão cognitiva é avaliada pelo professor de Cidadania e Desenvolvimento, no contexto dos temas 

trabalhados, ouvidos os docentes com os quais colaborou de forma direta e transversal no aprofundamento dos 

referidos temas. 

5 - A dimensão social e pessoal é avaliada por consenso do conselho de turma. 

6 – O trabalho desenvolvido no âmbito da Assembleia de Turma deve ser considerado na avaliação desta 

disciplina, correspondendo à proposta do Diretor de Turma na dimensão social e pessoal (sem prejuízo deste 

emitir também o parecer no contexto da disciplina que leciona, ou colaborar no parecer a atribuir na dimensão 

cognitiva). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

DOMÍNIOS 
PONDER
AÇÃO 

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

Tratamento de 
informação/utilização 
de fontes 

 

20% 

 Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: antes 

representações cartográficas de diversos tipos, os locais e/ou 
fenómenos históricos referidos; (A, B, C, I)  

 Localizar, em representações cartográficas, diversos espaços e 

territórios que lhe dão identidade, utilizando diferentes escalas e 
mobilizando os mais diversos tipos de informação georreferenciada, 
relacionando as suas características mais importantes para 
compreender a dimensão espacial de Portugal e da sua inserção no 

Mundo; (A, B, C, D, F, G, I)   

   Identificar fontes históricas, de tipologia diferente; (A, B, C, D, F, I) 
Aprender a utilizar conceitos operatórios e metodológicos das áreas 
disciplinares de História e de Geografia; (C; D; F; I) 

   Estabelecer relações entre as formas de organização do espaço 
português e os elementos naturais e humanos aí existentes em cada 
época histórica e na atualidade; (A, B, C, D, F, G, I) 

  Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e 

local, valorizando o património histórico e cultural existente na 
região/local onde habita/estuda; (A, B, D, E, F, G, H, I) 

   Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos 
históricos e de desenvolvimento sustentado do território; (A, B, C, D, 

F, G, H, I) 

    

  Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a 
diversidade: étnica, ideológica, cultural, sexual; (A, B, C, D, E, F, G, 

H, I)  
 Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a 

diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade no cumprimento das leis; (A, B, C, D, E, F, G, 

H) 

 Listas de verificação. 

 Registos episódicos. 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou 
práticos. 

 Trabalhos escritos 
(ensaios, relatórios, 
análise de textos, 
fichas de resolução de 

exercícios, redação de 
textos, 
apresentações). 

 Trabalhos práticos 

(produção de um 
vídeo ). 

 Questionários (com 
perguntas de 

desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção 
ou resposta fechada). 

 Atividades de pesquisa. 

 Portefólio digital ou 
Diário de 
aprendizagem. 

 Participação nos fóruns. 

  Participação em chats. 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e 
comunicação 

C- Raciocínio e 
resolução de 

problemas 

D- Pensamento crítico e 
criativo 

E- Relacionamento 

interpessoal 

F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H- Sensibilidade 
estética e artística 

I- Saber científico, 

técnico e tecnológico 

J- Consciência e  

Domínio do  Corpo. 

Compreensão histórica 
-Temporalidade 
- Espacialidade 

- Contextualização 

60% 

Comunicação em História 20% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 

 

 

DOMÍNIO 
(TEMAS/CONTEÚDOS 

ORGANIZADORES) 
 

 
CAPACIDADES E ATITUDES TRANSVERSAIS 

15% 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

(legenda) 

 
DOMÍNIO DE CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS – 85% 
 

 
 
 
Temas/conteúdos 
organizadores: 
 
 
Números e operações 

 
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Compreensão do problema - Conceção, aplicação e justificação de estratégias 
- Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos e avaliar a plausibilidade dos resultados. 
 

RACIOCÍNIO 
Justificação – Argumentação - Formulação e teste de conjeturas 
- Compreender e construir argumentos matemáticos, incluindo o recurso a exemplos 
e contraexemplos. 

Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e 
construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 
 

COMUNICAÇÃO 
Interpretação – Representação – Expressão - Discussão 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e 
justificar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da Matemática (convenções, notações, terminologia e 
simbologia). 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Criativo (A, C, D, J); 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); Respeitador da 
diferença/ do outro (A, B, E, F, H); Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
 

ATITUDES FACE À MATEMÁTICA 
Interesse-Confiança-Autorregulação-Persistência-Autonomia 
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento 
das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
- Desenvolver persistência, autonomia em lidar com situações que envolvam a 
Matemática, no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

Responsável/autónomo (C, D, E, F, G, I, J);  Autoavaliador (transversal às áreas) 

 Listas de verificação. 

 Registos episódicos. 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou práticos. 

 Trabalhos escritos (fichas de 
resolução de exercícios, redação 
de textos/raciocínios, 
apresentações, …). 

 Trabalhos práticos (produção 
de: projeto de programação, 
vídeo,…). 

 Questionários (com perguntas 

de desenvolvimento ou respostas 
abertas; perguntas de seleção ou 
resposta fechada). 

 Atividades de pesquisa. 

 Portefólio digital ou Diário de 
aprendizagem. 

 Participação nos fóruns. 

  Participação em chats. 

 
 

 
 

A- Linguagens e textos 
B- Informação e 

comunicação 
C- Raciocínio e resolução de 

problemas 
D- Pensamento crítico e 

criativo 
E- Relacionamento 

interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H- Sensibilidade estética e 
artística 

I- Saber científico, técnico 
e tecnológico 

J- Consciência e domínio do 
corpo 
 

 

Geometria e medida  
 
 
Álgebra 

 
 
Organização e tratamento 
de dados 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

DOMÍNIOS 
 

CAPACIDADES E ATITUDES TRANSVERSAIS – 40% 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS 
ALUNOS (legenda) 

Aquisição de 
conhecimento, 
informação e outros 
saberes, relativos aos 

temas/conteúdos das 
aprendizagens 
essenciais - 60% 

 
5.º ano 

 
A ÁGUA, O AR, 
AS ROCHAS E O SOLO – 
MATERAIS TERRESTRES 
 
DIVERSIDADE DE SERES 
VIVOS E SUAS INTERAÇÕES 
COM O MEIO 

 
UNIDADE NA DIVERSIDADE 
DOS SERES VIVOS 

 

- Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir novos 
conhecimentos. 

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


- Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência. 

Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Comunicador (A, B, D, E, H) 
 

- Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização 
de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais - planeadas para 

responder a problemas. Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado(A, B, G, I, J); Questionador (A, F, G, I, J); 
Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 


- Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas. 

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


- Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos e modos de pensar 
próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza. 

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


- Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos. Criativo (A, C, D, J); 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F); Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 


- Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA). Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado(A, B, G, I, J); Comunicador (A, 
B, D, E, H); Criativo (A, C, D, J) 


- Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); Responsável/ autónomo(C, D, E, F, G, I, J); 
Questionador (A, F, G, I, J); Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J) 


- Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 


- Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde 

individual e coletiva. Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H); Responsável/ autónomo(C, D, E, F, G, I, J); 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 



 Listas de 
verificação. 

 Registos episódicos. 

 Apresentação oral 

de trabalhos escritos 
ou práticos. 

 Trabalhos escritos 
(relatórios, fichas de 

resolução de 
exercícios, redação de 
textos, 
apresentações, …). 

 Trabalhos práticos 
(produção de um 
vídeo, realização de 
uma experiência 

científica,…). 

 Questionários (com 
perguntas de 
desenvolvimento ou 

respostas abertas; 
perguntas de seleção 
ou resposta fechada). 

 Atividades de 

pesquisa. 

 Portefólio digital ou 
Diário de 
aprendizagem. 

 Participação nos 
fóruns. 

  Participação em 
chats. 

A- Linguagens e 
textos 

B- Informação e 

comunicação 
C- Raciocínio e 

resolução de 
problemas 

D- Pensamento 
crítico e criativo 

E- Relacionamento 
interpessoal 

F- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

G- Bem-estar, saúde 

e ambiente 
H- Sensibilidade 

estética e 
artística 

I- Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

J- Consciência e 

domínio do corpo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquisição de 

conhecimento, 
informação e outros 
saberes, relativos aos 

temas/conteúdos das 
aprendizagens 
essenciais - 60% 

 
6.º ano 

 
PROCESSOS VITAIS 

COMUNS AOS SERES VIVOS 
 
AGRESSÕES DO MEIO E 
INTEGRIDADE DO 
ORGANISMO 
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 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS) 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS 
ALUNOS 

APROPRIAÇÃO 
E 

REFLEXÃO 

 

25% 

. Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global 
(A, B, H) 
. Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em 
diferentes contextos culturais. (A, B, D, G, I, J) 
. Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e 
artesanato de acordo com os contextos históricos, geográficos e culturais; (A, 
B, D, F, G) 
. Descrever com vocabulário adequado os objetos artísticos; (A, B) 
. Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e 
tecnologias artísticas; (A, B, D, F, I) 
. Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 
mundo; (A, C, D, F, H) 
. Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos 
individuais e de grupo. (A, B, C, D, E, F) 
 

. Utilizar conceitos específicos da comunicação com intenção e sentido 
crítico; (A, B, D) 
. Interpretar os objetos da cultura visual (contextos/públicos); (A, B)  
. Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o 
papel das artes nas mudanças/transformações sociais;( C, F, H, I) 
. Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos; (B, C, F, H, I) 
. Transformar narrativas visuais criando novos modos de interpretação. (A, B, 
C, D, H, I) 
 
. Utilizar diferentes materiais e suportes; (G, I, J) 
. Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo; (A, B, H, I) 
. Inventar/criar soluções para a resolução de problemas; (C, D) 
. Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico; 
(D, E, F, H) 
. Manifestar capacidades expressivas e criativas; (F, H, I, J) 
. Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo 
a cruzamentos disciplinares; (A, B, D, E, J) 
. Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos. (D, F, J) 

Á
re

a
s 

tr
a
n
sv

e
rs

a
is

: 
a
ti

tu
d
e
s 

fa
c
e
 à

 a
p
re

n
d
iz

a
g
e
m

 

 Apresentação oral de 
trabalhos práticos. 

 Trabalhos práticos  

 Atividades de 

pesquisa. 

 Portefólio digital. 

A- Linguagens e 

textos 

B- Informação e 
comunicação 

C- Raciocínio e 

resolução de 
problemas 

D- Pensamento 
crítico e criativo 

E- Relacionamento 
interpessoal 

F- Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

G- Bem-estar, saúde 
e ambiente 

H- Sensibilidade 

estética e 
artística 

I- Saber científico, 
técnico e 

tecnológico 

J- Consciência e 
Domínio do 
Corpo. 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
25% 

EXPERIMENTAÇÃO 
E 

CRIAÇÃO 
50% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

PROCESSOS 

TECNOLÓGICOS 

 25% 
 
 
 
 
 
 
45% 

. Distinguir as fases de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação; 
(B,C,D) 
. Identificar/representar, necessidades e oportunidades tecnológicas; (B, C, I, J) 
. Identificar requisitos técnicos, condicionalismos/recursos aplicados aos projetos; (B,C,I) 
. Reconhecer a importância dos protótipos e teste para melhoria dos projetos; (C, D, I) 
. Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, 
utilizando: esquemas, codificações e simbologias e meios digitais; (A, B, C, D, E, F)  
. Diferenciar modos de produção analisando os fatores de desenvolvimento tecnológico; (I) 
. Compreender a importância dos objetos técnicos nas necessidades humanas. (B,D,E,G,I) 
 
. Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais; (C,I,F,J) 
. Apreciar as qualidades dos materiais através do exercício sistemático dos 
sentidos;(F,H,J) 
. Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas; (D, I, J) 
. Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais; (B,C,D) 
. Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais tendo em 
atenção a sustentabilidade ambiental; (A, B, C, D, F, G, H, I, J) 
. Utilizar técnicas de transformação dos materiais identificando utensílio/ferramenta;(I,J) 
. Manipular operadores tecnológicos;(F, I, J)  

. Identificar fontes de energia e processos de transformação; (B, F, I) 

. Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e 
segurança na utilização de recursos tecnológicos. (E, F, G, J) 
 
 
Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente e impactos, funções, 
vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais; (E, F, G, I, J) 
. Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos estabelecendo relações 
temporais nos contextos sociais e naturais; (C, D, G, I) 

. Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património 
cultural, natural da sua localidade e região, manifestando preocupações com a 
conservação da natureza e respeito pelo ambiente. A, B, C, D, F, G, H, I, J) 
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 Apresentação oral de 

trabalhos práticos. 

 Trabalhos práticos  

 Atividades de pesquisa. 
 Portefólio digital. 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e 
comunicação 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 

D- Pensamento crítico e 
criativo 

E- Relacionamento 
interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H- Sensibilidade estética e 

artística 

I- Saber científico, técnico e 
tecnológico 

J-  Consciência e Domínio do 
Corpo. 

 
RECURSOS  

E 
UTILIZAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

 

30% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TIC 

DOMÍNIOS 
 

CAPACIDADES E ATITUDES TRANSVERSAIS  
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

(legenda) 

AQUISIÇÃO DE 
CONHECIMENTO, 
INFORMAÇÃO E 
OUTROS SABERES, 
RELATIVOS AOS 
TEMAS/CONTEÚDOS 
DAS APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS - 80% 
 

CAPACIDADES E 
ATITUDES 
TRANSVERSAIS – 20% 
 
 

Temas organizadores: 
 

INVESTIGAR E PESQUISAR 
 

COLABORAR E 
COMUNICAR 

 
CRIAR E INOVAR 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS 

- Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na 
sociedade e no dia a dia; 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J); Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G); Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 
Questionador (A, F, G, I, J); Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I); Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
 

- Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas 
digitais e de navegação na Internet e adotar comportamentos em conformidade; 
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 
- Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores 
e/ou outros dispositivos eletrónicos; 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

 
- Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de autor e a necessidade 
de registar as fontes; 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
- Entender as regras para a criação e utilização de palavras-chave seguras. 
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
Sistematizador/organizador(A, B, C, I, J) 

 Listas de 
verificação. 

 Registos 
episódicos. 

 Apresentação oral 
de trabalhos escritos 
ou práticos. 

 Trabalhos escritos 

(fichas de resolução 
de exercícios, 
apresentações, …). 

 Trabalhos práticos 

(produção de: 
projeto de 
programação, vídeo, 
imagens,…). 

 Questionários (com 
perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 

perguntas de seleção 
ou resposta fechada). 

 Atividades de 
pesquisa. 

 Portefólio digital 
ou Diário de 
aprendizagem. 

 Participação nos 

fóruns. 

 Participação em 
chats. 

 
 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e 

comunicação 

C- Raciocínio e resolução 
de problemas 

D- Pensamento crítico e 
criativo 

E- Relacionamento 
interpessoal 

F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H- Sensibilidade estética e 
artística 

I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 

J- Consciência e domínio 
do corpo 
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 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

AREA DAS 
ATIVIDADES 

FÍSICAS 

    10% 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no de adversários. (A, B, C, D, E, F, G, 
H, I) 

 Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 
por ele(s). (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

 Cooperar nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 
as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 
atividade da turma. (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 
gerais básicas, particularmente da resistência geral de longa duração; 
da força rápida; da velocidade de reação simples e complexa, de 
execução, de frequência de movimentos e de deslocamento; da 
flexibilidade; da força resistente (esforços localizados) e das destrezas 
geral e direcionada. (B, C, E, F, G, J) 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 
utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, 
ética desportiva, etc. (B, C, D, E, F, G, I, J) 

 Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas, 
funcionais e psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos 
fatores da aptidão física. (A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

 Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as regras de 
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos 
materiais. (B, E, F, G) 

Á
re

a
s 

tr
a
n
sv

e
rs

a
is

: 
a
ti

tu
d
e
s 

fa
c
e
 à

 a
p
re

n
d
iz

a
g
e
m

 

 Listas de verificação. 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou 
práticos. 

 Trabalhos escritos 

(relatórios, fichas de 
resolução de exercícios, 
…). 

 Questionários (com 

perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção ou 

resposta fechada). 

 Atividades de 
pesquisa. 

 Participação em 

chats. 

A-Linguagens e textos 

B-Informação e 
comunicação 

C-Raciocínio e resolução 
de problemas 

D-Pensamento crítico e 
criativo 

E-Relacionamento 
interpessoal 

F-Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

G-Bem-estar, saúde e 
ambiente 

H-Sensibilidade estética 
e artística 

I-Saber científico, 
técnico e tecnológico 

J-Consciência e Domínio 
do Corpo. 

AREA DA 
APTIDÃO FÍSICA 

AREA DOS  
CONHECIMENTOS 

90% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS 
ALUNOS 

(Legenda) 

Interpretação 
e 

Comunicação 

 

 
 
 

 
 

60% 
 

 
 
 
 

 

 Canta individualmente e em grupo repertório variado com controle 

melódico, rítmico, de dinâmica e de elementos expressivos, com 

domínio básico da técnica vocal (A, B, C, D, E, F, H, I, J). 

 Toca individualmente e em grupo repertório variado com controle 

melódico, rítmico, de dinâmica e de elementos expressivos, com 

domínio básico da técnica instrumental (A, C, D, E, F, H, I, J). 

 Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a 

música com outras áreas do conhecimento, com rigor artístico e 

controle emocional (A, C, D, E, F, G, H, I, J). 

 

 Explora e desenvolve ideias sonoras e musicais partindo de 

determinados estímulos e temáticas e utilizando recursos técnico-

artísticos elementares (A, C, D, F, H, I). 

 Improvisa e compõe pequenas composições e acompanhamentos 

simples, individualmente e em grupo, utilizando diferentes recursos 

técnico-artísticos e códigos de notação (C, D, E, F, H, I, J). 

 

 Utiliza o vocabulário específico da disciplina para descrever os aspetos 

musicais envolvidos nas suas experiências artísticas; (A, B, C, D, F, H, 

I). 

 Identifica características estilísticas, rítmicas, melódicas, harmónicas e 

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

 Identifica e compreende as funções dos símbolos musicais (A, B, C, D, 

F, H, I). 

 Apropria-se e utiliza os diferentes códigos e convenções de leitura, 

escrita e notação musical (A, B, C, D, F, H, I). 

 Compara criticamente diferentes culturas musicais e os contextos onde 

se inserem (A, B, C, D, F, H, I). 

 Relaciona a música com outras artes e áreas do saber. (A, B, C, D, F, 

H, I). 
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 Listas de verificação. 

 Apresentação oral de 
trabalhos. 

 Trabalhos práticos 

(gravações áudio; gravações 
vídeo). 

 Questionários (com 
perguntas de 

desenvolvimento ou 
respostas abertas; perguntas 
de seleção ou resposta 
fechada). 

A- Linguagens e 
textos 

B- Informação e 
comunicação 

C- Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

D- Pensamento 

crítico e criativo 

E- Relacionamento 
interpessoal 

F- Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

G- Bem-estar, saúde 
e ambiente 

H- Sensibilidade 
estética e 
artística 

I- Saber científico, 

técnico e 
tecnológico 

J- Consciência e 

Domínio do 
Corpo. 

 

Experimentação 
e 

Criação 
 

5% 

 
 
 

Apropriação 
e 

Reflexão 
 

 

 
35% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE E.M.R.C. 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Legenda 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

Religião e experiência 
religiosa   

30% 

 

Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos (A; B; D; F; H; I; J);  

Perceber criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em 

desvantagem social onde a dignidadade da vida humana se encontra ameaçada; 

(A; B; C; D;I); 

 

Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção de 

conhecimento (A; B; C; D; F; I);  

Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com os dados das 

outras ciências, valorizando um Património de conhecimento comum que se 

reflete na história dos Povos e no uso dos Valores nas relações humanas (A; B; C; 

D; E; F; G; H);  

Promover o respeito pela multiculturalidade, o reconhecimento e valorização da 

diversidade, as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e a 

equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I);  

 

 

Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa (A; C; E; F; 

G; J).  

Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana ; (A; B; C; D; E; F; 

G; I); 

Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática 

(A; B; C; D; E; F; G; I);  

Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal; (A; B; C; 

D) 

Sensibilizar para a mudança de comportamentos face ao ambiente; (A; B; C; D; E; F; G; I); 

 

 Listas de verificação. 

 Registos episódicos. 

 Apresentação oral de 
trabalhos escritos ou 
práticos. 

 Trabalhos escritos (ensaios, 

relatórios, análise de 
textos, fichas de 
resolução de exercícios, 
redação de textos, 

apresentações). 

 Trabalhos práticos 
(produção de um vídeo ). 

 Questionários (com 

perguntas de 
desenvolvimento ou 
respostas abertas; 
perguntas de seleção ou 

resposta fechada). 

 Atividades de pesquisa. 

 Portefólio digital ou Diário 
de aprendizagem. 

 Participação nos fóruns. 

  Participação em chats. 

A- Linguagens e textos 

B- Informação e 
comunicação 

C- Raciocínio e 
resolução de 

problemas 

D- Pensamento crítico e 
criativo 

E- Relacionamento 

interpessoal 

F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

G- Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H- Sensibilidade 
estética e artística 

I- Saber científico, 

técnico e tecnológico 

J- Consciência e 

Domínio do Corpo. 

Cultura  e visão cristã da 

vida  

 
 
 

35% 
 
 
 

 
 

Ética e Moral  35% 

 


