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1- Introdução 

 

1.1 Prioridades Educativas 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria 

n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, e a Portaria n.º 181/2019, de 11 de 

junho, foram definidas as matrizes curriculares para todos os níveis de ensino. 

Os documentos de orientação curricular de referência – Currículo Nacional ou Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar, o Programa ou Orientações Programáticas das disciplinas ou Áreas Disciplinares, as 

Aprendizagens Essenciais (AE), as Metas de Aprendizagem, e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO), aplicam-se a todos os anos de escolaridade. 

No ano letivo 2020/21 todas as turmas do ensino básico e do ensino secundário estão abrangidas pelo Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e também pela Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, no caso do 1.º ciclo e do 

5.º ano de escolaridade (Anexo 1 – Plano de Inovação). 

“As AE são o denominador comum para todos os alunos, mas não esgota o que o aluno deve fazer ao longo do 

ano letivo. Não são os mínimos a atingir para aprovação de um aluno são a base comum de referência” DGE 

A avaliação externa das aprendizagens tem como referência base as AE. 

Considerando o Perfil do Aluno (PA) para todos os níveis de escolaridade a escola deve promover a articulação 

horizontal e vertical do currículo considerando no desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes 

ao longo da progressão curricular os seguintes aspetos: (a) o que os alunos devem saber (os conteúdos de 

conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e significativos), 

(b) os processos cognitivos que devem ativar para adquirir esse conhecimento (operações/ações necessárias para 

aprender) e (c) o saber fazer a ele associado (mostrar que aprendeu), numa dada disciplina. 
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1.2 Planos Curriculares 

No ano letivo 2020/21, a duração de cada unidade é de uma hora no 1.º ciclo e de cinquenta minutos nos 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário. 

 

1.2.1 Educação Pré-escolar 

Numa perspetiva globalizante “as diferentes áreas de conteúdo deverão ser consideradas como referências 

a ter em conta no planeamento (…) não como compartimentos estanques a serem abordados 

separadamente.” In Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 

 

Áreas curriculares Domínios Componentes /Subdomínios 

Formação Pessoal 
Social 

Área transversal a 
todos os domínios 

Construção da identidade 

Independência e autonomia 

Consciência de si como aprendente 

Convivência democrática e cidadania 

Expressão e 
comunicação 

Educação física Privilegia-se uma abordagem global 

Educação artística 

Artes visuais 

Dramatização 

Música 

Dança 

Linguagem oral e 
abordagem à 

escrita 

Comunicação Oral 

Consciência linguística 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto 

Identificação de convenções da escrita 

Prazer e motivação para ler e escrever 

Matemática 

Números e Operações 

Organização e Tratamento de Dados 

Geometria e Medida Geometria 

Interesse e Curiosidade pela matemática 

Conhecimento do 
mundo 

Área integradora 
das outras áreas 

Introdução à Metodologia Científica 

Abordagem às Ciências 

Mundo tecnológico e Utilização das Tecnologias 
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1.2.2 1.º ciclo 

1.º ciclo 

Decreto-Lei n.º 55/2018 / Portaria n.º 181/2019 
1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 

Componentes de currículo Horas Horas 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

T
IC

 

Português  7 7 

Matemática 7 7 

Estudo do Meio 2 2 

Aprender Experimentando 9 7 

Estudo do Meio 1 1 

Educação Artística 
5 5 

Educação Física 

Apoio ao Estudo 2 1 

Oferta Complementar: Ciência + 1 0 

Inglês --- 2 

TOTAL 25 25 
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1.2.3 2.º ciclo 

5.º ano 

Decreto-Lei n.º 55/2018 e Portaria n.º 181/2019 

Componentes de currículo (a) Carga horária semanal (b)  Divisão em tempos 

Português 200 4 2+2 

Inglês 100 2 1+1 

Matemática 200 4 2+2 

Ciências Naturais 100 2 1+1 

Educação Física 150 3 2+1 

Oficina das Línguas (c) 100 2 1+1 

História e Cidadania (d) 150 3 2+1 

MaTiC (e) 100 2 1+1 

EVTM (f) 250 5 1+1 

TOTAL 1350 27  

Educação Moral e Religiosa (g) 50 1 1 

Oferta Complementar (h): Movimento e Saúde 50 1 1 

(a) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou 

outro, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º. 

(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 

(c) OFICINA DAS LÍNGUAS: Esta disciplina agrega aprendizagens essenciais afins de Português e Inglês, tais 
como a compreensão, interação e a expressão oral e escrita, dado que a capacidade de comunicação 
multilinguística é determinante no mundo atual. Um excelente domínio da língua inglesa (primeira língua 
na comunidade mundial) e da língua materna permitirão ao aluno exprimir e representar conhecimento 
em várias áreas do saber. A lecionar por dois docentes, em coadjuvação (Anexo II).  
(d) HISTÓRIA E CIDADANIA - Procura realçar a ação dos indivíduos e das comunidades no processo histórico, 
nomeadamente, através da valorização da História e do Património locais e paralelamente valorizar o 
respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, cultural e de género, agregando 
as aprendizagens essenciais da história e da Cidadania, lecionada por um só professor (Anexo III).  
(e) MaTiC - Contribui para a promoção de competências nas áreas de Matemática e Ciências com recurso 
às TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), agregando aprendizagens essenciais da Matemática, 
Ciências e da TIC. Articulará saberes integrantes da metodologia STEM. Perspetiva o desenvolvimento de 
aptidões a nível do raciocínio, espírito crítico, da resolução de problemas, experimentação, análise e 
comunicação, tendo em conta as áreas de competências consideradas no Perfil do Aluno. Aproximar a 
matemática ao quotidiano/concreto evitará a frequente desmotivação dos alunos pela Matemática, logo 
no início do 2º ciclo. Lecionada por dois professores em coadjuvação (Anexo IV).  
(f) EVTM - Esta disciplina/oficina agrega as aprendizagens essenciais de Educação Visual, Tecnológica e 
Musical, associando a tecnologia às artes, levando os alunos a desenvolver projetos de maior dimensão, 
valorizando a disciplina de Música e dando um maior contributo para o desenvolvimento da criatividade 
e cultura artística dos alunos, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido no âmbito da flexibilidade 
curricular, por exemplo,1.ºFestival das Lanternas Flutuantes, Solidariedade em Concerto, Cantar Abril, 
entre outros, ao mesmo tempo que ajuda a construir a identidade do Agrupamento. Lecionada por dois 
docentes (Anexo V). 
(g) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 
minutos, a organizar na unidade definida pela escola. 
(h) MOVIMENTO E SAÚDE- Disciplina de Oferta Complementar - Lecionada por um docente de Educação 
Física, pretende melhorar e desenvolver capacidades motoras e adquirir competências básicas que tornem 
os alunos mais capazes, incrementando a sua capacidade de concentração, levando-os a aprendizagens 
bem-sucedidas, ao bem-estar e a mais saúde. 
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6.º ano 

Decreto-Lei n.º 55/2018 

Componentes de currículo (a) Carga horária semanal (b)  Divisão em tempos 

Línguas e Estudos Sociais 525  

 Português  4 2+2 

 Inglês  3 2+1 

 História e Geografia de Portugal  3 2+1 

 Cidadania e Desenvolvimento  1 1 

Matemática e Ciências 350  

 Matemática  4 2+2 

 Ciências Naturais  3 2+1 

Educação Artística e Tecnológica 325  

 Educação Visual  2 2 

 Educação Tecnológica  1 1 

 Educação Musical  2 2 

 Tecnologias de Informação e Comunicação  1 1 

Educação Física 150 3 2+1 

Educação Moral e Religiosa (c) 50 1 1 

TOTAL 1400 28  

Oferta Complementar (d): Academia de código Júnior 50 1 1 

(a) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, 

de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º. 

(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 

(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 

minutos, a organizar na unidade definida pela escola.  

(d) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, através da 

utilização do conjunto de horas de crédito. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória 

quando exista(m). 

 

 
 

1.2.4 3.º ciclo 

3.º ciclo 

Decreto-Lei n.º 55/2018 
7.º ANO 8.º e 9.º ANO 

Componentes de currículo (a) 
Carga horária 
semanal (b)  

Divisão em 
tempos 

Carga horária 
semanal (b)  

Divisão em 
tempos 

Áreas disciplinares/Disciplinas     

 Português 200 4 2+2 200 4 2+2 

Línguas Estrangeiras 250   250   

 Inglês  2 1+1  3 2+1 

 Língua Estrangeira 2  3 2+1  2 1+1 

Ciências Sociais e Humanas 275  225  

 História (c)  2,5 1+1+0,5  2 1+1 
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 Geografia (c)  2,5 1+1+0,5  2 1+1 

 Cidadania e Desenvolvimento  0,5 0,5  0,5 0,5 

Matemática 200 4 2+2 200 4 2+2 

Ciências Físico-Naturais 250   300   

 Ciências Naturais (d)  2,5 1+1+0,5  3 2+1 

 Físico-Química (d)  2,5 1+1+0,5  3 2+1 

Educação Artística e Tecnológica 175  175  

 Educação Visual  2 2  2 2 

 Complemento à Educação Artística (e)  0,5 0,5  0,5 0,5 

 Tecnologias de Informação e Comunicação   1 1  1 1 

Educação Física 150 3 2+1 150 3 2+1 

Educação Moral e Religiosa (f) 50 1 1 50 1 1 

 TOTAL 1550 31  1550 31  

Oferta Complementar (g): Artes do Palco 50 1 1 50 1 1 

(a) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral ou semestral, ou outra, 

de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º. 

(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.  

(c) No 7.º e 8.º ano estas disciplinas trocam entre si numa organização semestral decidida pelo Conselho 

Pedagógico.  

(d) No 7.º ano as disciplinas alternam semanalmente num tempo letivo 

(e) Oferta de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o efeito, os recursos 

humanos disponíveis (Anexo VI). 

(f) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 

minutos. 

(g) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, com recurso ao 

conjunto de horas de crédito. A(s) nova(s) disciplina(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta 

Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. Disciplina(s) de oferta 

facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista(m). 

 
Observação 1: Nos três anos as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Complemento à Educação Artística 
serão dadas pelo mesmo docente, dos grupos de recrutamento 610 e 999, exceto se a turma for do ensino articulado, 
sendo neste caso o Diretor de Turma a lecionar Cidadania e Desenvolvimento.  

 

1.2.5 Secundário 

No Ensino Secundário, 10.º, 11.º e 12.º anos funcionam nesta escola os Cursos Científico – Humanísticos 

(Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Artes Visuais e Línguas e Humanidades) e os Cursos 

Profissionais, de acordo com a oferta da Escola. 

 

Cursos Científico-Humanísticos - 10.º e 11.º anos 

Decreto-Lei n.º 55/2018 

Componentes de currículo 

Carga 

horária 

semanal 

(min) 

Línguas e Humanidades 

Ciências Socias e Humanas 

Artes Visuais 

Carga 

horária 

semanal 

(min) 

Ciências e Tecnologias 

Bloco 50' Minutos Distribuição Bloco 50' Minutos Distribuição 

C i d a d a n i a
 

e
 

D e s e n v o l v i m e n t o
 ( d ) Geral         
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Português  180 3,6 180 + 20 2+1+1 180 3,6 180 + 20 2+1+1 

Língua Estrangeira 

(a) 
150 3 150 2+1 150 3 150 2+1 

Filosofia 150 3 150 2+1 150 3 150 2+1 

Educação Física 150 3 150 2+1 150 3 150 2+1 

Específica         

Trienal 250 5 250 + 50 2+2+2 250 5 250 + 50 2+2+2 

Opções (b)         

Bienal 1 270 5,4 270 + 30 2+2+2 315 6,3 315 + 35 3+2+2 

Bienal 2 270 5,4 270 + 30 2+2+2 315 6,3 315 + 35 3+2+2 

Subtotal 1420  1510  

Educação Moral e Religiosa 

(c) 
50 1 50 1 50 1 50 1 

Total 1530  1620  

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 

iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 

Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 

(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 

minutos, a organizar na unidade definida pela escola. 

(d) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

 

Cursos Científico-Humanísticos - 12.º ano 

Decreto-Lei n.º 55/2018 

Componentes de currículo 
Carga horária 

semanal (min) 

Línguas e Humanidades 

Ciências Socias e Humanas 

Artes Visuais 

Ciências e Tecnologias 

Bloco 50' Minutos Distribuição 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 (
a
) Geral     

Português  200 5 250 2+2+1 

Educação Física 150 3 150 2+1 

Específica     

Trienal 270 7 350* 3+2+2 

Opções (b)     

Anual 1 (c) 150 3 150 2+1 

Anual 2 (d) 150 3 150 2+1 

Subtotal 920  

Total [920-1035] 1050 (1035+15) 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                     Página 11 de 242 

(a) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções da 

alínea (c). 

(d) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 
(e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 

minutos, a organizar na unidade definida pela escola. 

* 15 minutos de crédito para cada turma. 
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1.2.6 Curso Profissional 

 

Técnico de Multimédia 2018/2021 

Decreto-Lei n.º 55/2018 

Disciplinas Horas Aulas 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Horas 

anuais 

Aulas 

de 50' 

anuais 

Aulas de 

50' 

semanais 

Horas 

anuais 

Aulas 

de 50' 

anuais 

Aulas de 

50' 

semanais 

Horas 

anuais 

Aulas 

de 50' 

anuais 

Aulas de 

50' 

semanais 

Português 320 384 148 178 6 120 144 4 52 62 4 

Língua Estrangeira 220 264 50 60 2 113 136 4 57 68 4 

Área de Integração 220 264 99 119 4 105 126 4 16 19 2 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

100 120 100 120 4 0 0 0 0 0 0 

Educação Física 140 168 50 60 2 56 67 2 34 41 2 

Cidadania e 

Desenvolvimento1 
           

Subtotal 1000 1200 447 537 18 394 473 14 159 190 12 

História da Cultura e das 

Artes 
200 240 74 89 3 60 72 2 66 79 4 

Matemática 200 240 50 60 2 113 136 4 37 44 3 

Física 100 120 0 0 0 55 66 2 45 54 3 

Subtotal 500 600 124 149 5 228 274 8 148 177 10 

Sistemas de Informação 210 252 102 123 4 86 103 3 22 26 2 

Design, Comunicação e 

Audiovisuais 
320 385 107 129 4 150 180 6 63 76 6 

Técnicas de Multimédia 430 517 222 267 9 154 185 6 54 65 6 

Projeto e Produção 

Multimédia 
140 168 0 0 0 88 106 3 52 62 4 

Subtotal 1100 1322 431 519 17 478 574 18 191 229 18 

Horas de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

602        602   

Dias de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

        86   

TOTAL 3202 3125 1002 1205 40 1100 1321 40 1100 596 40 

1 A componente de Cidadania e Desenvolvimento é abordada transversalmente, ao longo dos três anos do curso 

pelos docentes que lecionam as disciplinas desta componente de formação. 
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Técnico de Multimédia 2019/2022 e 2020/2023  

Decreto-Lei n.º 55/2018 

Disciplinas Horas Aulas 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Componente Sócio 
Cultural a) 

 

Português 320 384 148 178 6 90 108 4 82 98 4 

Língua Estrangeira 220 264 50 60 2 90 108 4 80 96 4 

Área de Integração 220 264 99 119 4 90 108 4 31 37 2 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

100 120 100 120 4 0 0 0 0 0 0 

Educação Física 140 168 50 60 2 46 56 2 44 53 2 

Subtotal 1000 1200 447 537 18 316 380 14 237 284 12 

Componente Científica  

História da Cultura e das 

Artes 
200 240 74 89 3 45 54 2 81 97 4 

Matemática 200 240 50 60 2 90 108 4 60 72 3 

Física 100 120 0 0 0 45 54 2 55 66 3 

Subtotal 500 600 124 149 5 180 216 8 196 235 10 

Componente de Formação 

Tecnológica b) 
 

Sistemas de Informação 200 240 100 120 4 75 90 3 25 30 2 

Design, Comunicação e 

Audiovisuais 
325 390 112 134 4 113 136 6 100 120 6 

Técnicas de Multimédia 425 510 235 282 9 90 108 6 100 120 6 

Projeto e Produção 

Multimédia 
150 180 0 0 0 75 90 3 75 90 4 

Subtotal 1100 1320 447 536 17 353 424 18 300 360 18 

Horas de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

600     240   360   

TOTAL 3200 3120 1018 1222 40 1089 1020 40 1093 879 40 

a) A componente de Cidadania e Desenvolvimento é abordada transversalmente, ao longo dos três anos do curso 

pelos docentes que lecionam as disciplinas desta componente de formação. 

b) As disciplinas da formação tecnológica serão lecionadas por Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) de 

acordo com a Circular n.º 1/ANQEP/2019, de 8 de março. 
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Técnico de Turismo 2018/2021 

Decreto-Lei n.º 55/2018 

Disciplinas Horas Aulas 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Português 320 384 148 178 6 120 144 4 52 62 4 

Língua Estrangeira 220 264 50 60 2 113 136 4 57 68 4 

Área de Integração 220 264 99 119 4 105 128 4 16 19 2 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

100 120 100 120 4 0 0 0 0 0 0 

Educação Física 140 168 50 60 2 56 67 2 34 41 2 

Cidadania e 

Desenvolvimento1 
           

Subtotal 1000 1200 447 537 18 394 473 14 159 190 12 

Geografia 200 240 74 89 3 61 73 2 65 78 4 

História da Cultura e das 

Artes 
200 240 50 60 2 113 136 4 37 44 3 

Matemática 100 120 0 0 0 60 72 2 40 48 3 

Subtotal 500 600 124 149 5 234 281 8 142 170 10 

Comunicar em Espanhol 170 204 63 76 3 77 92 3 30 36 2 

Informação e Animação 

Turística 
372 446 150 180 6 158 190 6 64 77 6 

Técnicas de Comunicação 

em Acolhimento Turístico 
220 264 105 126 4 87 104 3 28 34 3 

Operações Técnicas em 

empresas Turísticas 
338 406 113 136 4 150 180 6 75 90 6 

Subtotal 1100 1320 431 518 17 472 566 18 197 237 17 

Horas de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

602        602   

Dias de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

        86   

TOTAL 3202 3120 1002 1204 40 1100 1320 40 1100 597 39 

1 A componente de Cidadania e Desenvolvimento é abordada transversalmente, ao longo dos três anos 

do curso pelos docentes que lecionam as disciplinas desta componente de formação. 
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Técnico de Turismo 2019/2022 e 2020/2023 
Decreto-Lei n.º 55/2018 

Disciplinas Horas Aulas 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Horas 
anuais 

Aulas 
de 50' 
anuais 

Aulas de 
50' 

semanais 

Português 320 384 148 178 6 90 108 4 82 98 4 

Língua Estrangeira 220 264 50 60 2 90 108 4 80 96 4 

Área de Integração 220 264 99 119 4 90 108 4 31 37 2 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

100 120 100 120 4 0 0 0 0 0 0 

Educação Física 140 168 50 60 2 46 56 2 44 53 2 

Cidadania e 

Desenvolvimento1 
           

Subtotal 1000 1200 447 537 18 316 380 14 237 284 12 

História da Cultura e das 

Artes 
200 240 74 89 3 45 54 2 81 97 4 

Geografia 200 240 50 60 2 90 108 4 60 72 3 

Matemática 100 120 0 0 0 45 54 2 55 66 3 

Subtotal 500 600 124 149 5 180 216 8 196 235 10 

Comunicar em Espanhol 170 204 63 76 3 57 69 3 50 60 2 

Informação e Animação 

Turística 
372 446 150 180 6 120 144 6 102 122 6 

Técnicas de Comunicação 

em Acolhimento Turístico 
220 264 105 126 4 60 72 3 55 66 3 

Operações Técnicas em 

empresas Turísticas 
338 406 113 136 4 122 146 6 103 124 6 

Subtotal 1100 1320 431 518 17 359 431 18 310 372 17 

Horas de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

602     245   357   

Dias de Formação em 

Contexto de Trabalho 

(FCT) 

     35   51   

TOTAL 3200 3120 1002 1204 40 1100 1027 40 1100 891 39 

1 A componente de Cidadania e Desenvolvimento é abordada transversalmente, ao longo dos três anos 

do curso pelos docentes que lecionam as disciplinas desta componente de formação. 
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1.2.7 Cidadania e Desenvolvimento 

Os domínios a desenvolver na componente de Cidadania e Desenvolvimento organizam-se em três grupos, 

do seguinte modo: 

DOMÍNIOS 

1.º Grupo 

(Obrigatório para todos os níveis e 

ciclos de escolaridade) 

• Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e 

culturais e de solidariedade); 

• Igualdade de Género; 

• Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 

• Desenvolvimento Sustentável; 

• Educação Ambiental; 

• Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, 

exercício físico). 

2.º Grupo 

(Trabalhado pelo menos em dois 

ciclos do ensino básico) 

• Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva); 

• Media; 

• Instituições e participação democrática; 

• Literacia financeira e educação para o consumo; 

• Segurança rodoviária; 

• Risco. 

3.º Grupo 

(Opcional em qualquer ano de 

escolaridade) 

• Empreendedorismo (na suas vertentes económica e social); 

• Mundo do Trabalho; 

• Segurança, Defesa e Paz; 

• Bem-estar animal; 

• Voluntariado; 

• Outras (de acordo com as necessidades de educação para a 

cidadania diagnosticadas pela escola) 

 

1.2.8 Intervenção Precoce na Infância (IPI) 

O agrupamento funciona como “agrupamento de referência” no âmbito da Intervenção Precoce na Infância 

(IPI) e abrange a área geográfica dos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. 

O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância – SNIPI (Decreto-Lei n.º 281/2009), consiste num 

conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza familiar, com vista a garantir condições de 

desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social 

e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso 

de desenvolvimento. 

 

1.2.9 Educação Especial 

Os serviços de Educação Especial oferecem um conjunto de recursos humanos especializados (Docentes e 

Técnicos) e materiais específicos, com o propósito de dar uma resposta adequada aos alunos com 

Necessidades Específicas de Aprendizagem. 

Na consecução dos princípios definidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, todos estes recursos 

humanos e materiais disponibilizados pelo Agrupamento, constituem um Centro de Apoio à Aprendizagem 

(CAA) que está ao dispor de todos os alunos que deles venham a necessitar em qualquer momento do seu 

percurso escolar. 
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1.2.10 Unidades de Ensino Estruturado para Alunos com PEA 

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria constitui-se como um Agrupamento de referência para a 

Perturbação do Espetro do Autismo e possui 2 unidades: 

UEEAPEA- 1.º ciclo 

UEEAPEA- 2.º, 3.º ciclos e Secundário 

As Unidades de Ensino Estruturado são mais um recurso do Centro de Apoio à Aprendizagem, constituem uma 

resposta educativa específica para alunos com Perturbações do Espectro do Autismo e abrangem todos os 

níveis de ensino da escolaridade obrigatória; 

As UEEA não são, em situação alguma, mais uma turma da escola. Todos os alunos têm uma turma de 

referência que frequentam, usufruindo das Unidades de Ensino Estruturado enquanto recurso pedagógico 

especializado do CAA e da Escola.  

 

1.2.11 EMAEI 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva é composta por elementos permanentes e variáveis, 

de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei 54.º de 6 de julho de 2018. 

No cumprimento das suas atribuições, a EMAEI permanente reúne regularmente à 3.ª feira, na ESSMO, para 

dar cumprimento às funções que lhe estão atribuídas. Paralelamente são realizadas reuniões de trabalho da 

EMAEI alargada, nas quais participam todos os elementos variáveis considerados necessários em função da 

especificidade de cada aluno. Nestas reuniões, sempre com a participação do Encarregado de Educação, 

para além de se proceder à avaliação da situação escolar do aluno em questão, são definidos recursos e 

medidas a mobilizar na promoção da Inclusão e do seu sucesso escola 

 

1.3 Atividades de Enriquecimento e Complemento Curricular 

O Agrupamento oferece atividades que permitem a ocupação dos tempos não letivos dos alunos, favorecendo um 

maior envolvimento na vida da escola e contribuindo para a promoção integral em áreas de cidadania, artística, 

cultural, científica ou outra. Estas atividades são de caráter facultativo e visam a concretização das finalidades 

do Projeto Educativo. 

Associação de Estudantes; Clube das Artes; Clube do Ambiente; Clube Europeu; Eco-Escolas; Erasmus+; Escolas 

Solidárias; Gabinete de Imagem e Comunicação (GIMAC); Gabinete de Mediação; Miúdos Digitais; Revista anual 

“Letras & Tretas”; Parlamento dos Jovens; Partilha com Energia; Prata da Casa; Projeto Desporto Escolar; Projeto 

de Entreajuda; Projeto Educação para a Saúde; Projeto “Os Padrinhos”; “Tomar Terra Templária”; TunaSabes 

Cantar; Turismo Cultural em Férias, … 

 

1.4 Atividades de Animação e Apoio à Família – Pré-Escolar 

Este apoio é da responsabilidade da Câmara Municipal e Associações de Pais com a supervisão dos educadores. 

Estes são igualmente responsáveis pela planificação/avaliação das atividades realizadas no prolongamento de 

horário que se faz com uma periodicidade coincidente com o final de cada semestre, aferido em reunião de 

departamento. 

 

 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                     Página 18 de 242 

1.5 Atividades De Enriquecimento Curricular (AEC) – 1.º ciclo 

A autarquia, entidade promotora, oferece atividades que permitem a ocupação dos tempos não letivos dos 

alunos, favorecendo um maior envolvimento na vida da escola e contribuindo para a promoção integral em áreas 

de cidadania, artística, cultural, científica ou outra. Estas atividades são de caráter facultativo, salvaguardando-

se na planificação das AEC para o ano de 2020/21: 

- o tempo de recreio necessário para a brincadeira livre das crianças; 

- o caráter lúdico das atividades, que devem orientar-se para o desenvolvimento da criatividade e das 

expressões; 

- a utilização de espaços, materiais, contextos e outros recursos educativos diversificados, na comunidade, 

evitando-se a permanência em sala de aula; 

- a eliminação do agendamento de trabalhos de casa; 

- o enquadramento e apoios necessários para que todos os alunos possam participar nas atividades, 

independentemente das suas capacidades ou condições de saúde; 

- a garantia de que todas as componentes do 1.º ciclo são abordadas pelo docente da turma, em período 

curricular. 

As AEC configuram, antes de mais, um importante instrumento de política educativa orientada para promoção 

da igualdade de oportunidades, a redução das assimetrias sociais e o sucesso escolar. 

A autarquia oferece atividades de enriquecimento curricular no âmbito da Expressão Física Motora (com vertente 

de jogos tradicionais); Judo; Música; Divertida Mente; Dança & Basquetebol, Atelier de Artes e Oficina do 

Ambiente; (propostas pelo Conselho Pedagógico, a 17 de julho de 2020 e aprovadas em Conselho Geral a 22 de 

julho de 2020). 

 

1.6  Avaliação dos Projetos e Atividades  

A avaliação dos projetos e atividades deve permitir verificar o grau de cumprimento dos objetivos e a sua 

reformulação. Deverá ser realizada pelo responsável do projeto ou atividade recorrendo a documento próprios 

para o efeito. 

Aspetos a avaliar: 

- Enquadramento nos objetivos e metas do Projeto Educativo; 

- Organização, planeamento e realização da atividade; 

- Grau de cumprimento dos objetivos.  

Intervenientes - Responsável do projeto e Participantes; 

Instrumentos a utilizar: Relatórios/Questionários. 

 

1.7 Oferta Complementar 

No 1.º ciclo, 1.º e 2.º anos, a oferta complementar é Ciência + (Integra o “Aprender Experimentando” - Anexo 

VII). 

No 2.º ciclo a oferta complementar é Movimento e Saúde (Anexo VIII), no 5.º ano, e Academia de Código 

Júnior, no 6.º ano, (Anexo IX). 

No 3.º ciclo a oferta complementar é Artes do Palco (Anexo X). 
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1.8 Centro de Apoio à Aprendizagem 

Medidas de suporte à aprendizagem 

Estas medidas enquadram-se no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), estrutura orgânica e agregadora dos 

recursos humanos e materiais, dos saberes e competências das escolas, como resposta educativa do Agrupamento 

para a melhoria das aprendizagens de todos os alunos. 

• A intervenção com foco académico em pequeno grupo 

Esta medida funciona sob proposta do conselho de turma e/ou professor titular e ainda, de forma mais residual, 

do encarregado de educação, quando são identificadas dificuldades dos alunos nas diferentes disciplinas que 

condicionam a sua progressão na aprendizagem. A frequência é obrigatória ou voluntária e, neste último caso, 

com aprovação do professor do apoio. 

• TUTOR+  

A medida destina-se ao desenvolvimento de competências de estudo/trabalho/organização e à intervenção em 

situações do foro das atitudes/comportamento/relacionamento interpessoal. Este projeto tem também como 

objetivo um acompanhamento próximo do aluno criando nele a capacidade de ser autónomo, responsável e ativo 

no processamento das suas aprendizagens. (Anexo XI) 

• Coadjuvação 

As coadjuvações são mobilizadas em função das dificuldades identificadas nos alunos/turmas, permitindo 

implementar uma intervenção concreta de reforço da ação pedagógica, sem aumentar a carga horária dos alunos. 

Funcionam em alguns tempos semanais, com dois professores (do ensino regular e/ou do departamento de 

educação especial) no mesmo espaço, exceto em situações que as atividades exijam procedimentos diferentes. 

Esta medida deve ser gerida/articulada em área disciplinar. 

• Sala Aberta 

Funciona com alunos propostos pelo professor e/ou voluntários, devendo ser efetuado um registo das presenças 

em cada sessão. As primeiras sessões (2 ou 3) serão preferencialmente presenciais, podendo as restantes ser por 

videoconferência. Neste caso, as primeiras sessões servirão também para definir regras e metodologias de 

trabalho. Se a sessão decorrer numa manhã ou tarde livre do aluno, a mesma deverá ser por videoconferência 

(para não obrigar o aluno a ficar na escola). O professor define prioridades, nomeadamente quais os alunos que 

necessitam de maior apoio, o horário e a modalidade (presencial ou à distância). 

• Reforço Curricular 

No 12.º ano, nomeadamente na disciplina de português, é acrescido à carga horária semanal da disciplina, mais 

um tempo de aula, lecionado pelo próprio professor da disciplina, par reforço e consolidação das aprendizagens. 

A frequência carece da autorização do encarregado de educação, a qual deve ser solicitada pelo respetivo Diretor 

de Turma. 

• Mentoria/Entreajuda 

Envolvimento do aluno com os seus pares na promoção do desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e 

comportamentais. (Anexo XII) 

• Outras medidas 

São dinamizadas, ao longo do ano, pelos professores envolvidos, várias sessões de preparação para as provas 

finais de 9.º ano assim como para os exames nacionais. 

São ainda dinamizadas sessões de preparação de alunos que fazem provas/exames ao nível de escola, por 

docentes de educação especial, atendendo às especificidades de cada aluno. 

De referir o apoio dado aos alunos com medidas adicionais por docentes de diversos departamentos curriculares 

e no âmbito de áreas específicas como Boccia, Educação Física Adaptada, Inglês, Educação Artística, Educação 
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Financeira, Higiene e Saúde e Canoagem. 

 

1.8.1 Critérios gerais de funcionamento 

a) Compete ao Departamento Curricular / Área Disciplinar/Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva/Conselho de Turma fazer a referenciação dos alunos que revelam necessidade de apoio educativo, 

assim como a definição da respetiva medida de suporte à aprendizagem, de acordo com a análise das dificuldades 

identificadas e em sintonia com os recursos humanos do Agrupamento. 

b) As propostas e sua implementação carecem de ser comunicadas à Direção e registadas em ata de Conselho de 

Turma. 

c) As medidas de apoio à aprendizagem devem ser aplicadas, preferencialmente, pelo professor titular. Quando 

tal não é possível, o professor titular e o professor do apoio devem articular estratégias de forma estreita 

envolvendo também o Diretor de Turma. 

d) Compete ao Diretor de Turma informar o Encarregado de Educação e o aluno e solicitar a respetiva 

autorização, caso seja necessário. 

e) Estas medidas podem ser de caráter temporário. 

f) Os alunos propostos estão sujeitos ao dever da assiduidade. O professor da medida de apoio deve registar a 

falta no programa informático sempre que o aluno proposto não compareça e comunicar ao Diretor de Turma. 

Compete ao Diretor de Turma informar o encarregado de educação da falta de assiduidade do aluno proposto. 

g) Os professores dos apoios são responsáveis pela elaboração de um relatório, cuja periodicidade depende da 

medida de apoio implementada. Este será entregue ao Diretor de Turma e nele constará o balanço relativamente 

ao desempenho, progresso e assiduidade dos alunos, sendo dado conhecimento ao encarregado de educação. 

 

1.9 Bibliotecas Escolares 

As quatro bibliotecas escolares existentes no agrupamento regem-se pelas orientações dos documentos internos 

do agrupamento, bem como pelas linhas orientadoras do programa da Rede de Bibliotecas Escolares. 

As Bibliotecas Escolares assumem-se como núcleos de dinamização cultural e apoio às aprendizagens dos alunos, 

vocacionadas para atividades informativas, educativas e culturais, constituindo um instrumento essencial de apoio 

ao currículo, fomentando, de forma integrada, a aquisição e promoção de competências das diferentes literacias 

dos seus utilizadores. 

O âmbito de ação de cada biblioteca subdivide-se em quatro domínios distintos: currículo, literacias e 

aprendizagem, leitura e literacia, projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade e gestão da 

biblioteca escolar. 

 

1.10 Avaliação dos Alunos 

1.10.1 Avaliação na Educação Pré-escolar 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, “avaliar o processo e os efeitos 

implica tomar consciência da ação para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do 

grupo e à sua evolução. A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo 

também uma base de avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, 

possibilita-lhe estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança.” 

Avaliar é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico que permitam desenvolver 

estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de cada criança e do grupo no respeito pelos valores 

de uma pedagogia diferenciada.  
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Tendo em conta as especificações introduzidas pela recente revisão das Orientações Curriculares onde se 

reafirma a perspetiva holística da avaliação, enumeram-se alguns princípios e fundamentos a considerar:  

a) A educação pré-escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor 

sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, 

de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos. 

b) A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a 

aprendizagem e não da aprendizagem.  

c) É uma avaliação formativa pois refere-se a uma construção participada e é, simultaneamente, uma 

estratégia de formação das crianças, da educadora e dos outros intervenientes no processo educativo. 

d) Envolve a criança na avaliação possibilitando que descreva o que fez, como e com quem, como poderia 

continuar, melhorar ou fazer de outro modo, permitindo assim que ganhe consciência dos seus progressos e 

de como vai ultrapassando as suas dificuldades. 

e) Utiliza abordagens descritivas ou narrativas, que documentem a evolução do progresso e constituam o 

meio fundamental da avaliação designada como “alternativa” 

f) Cabe, ao educador, devolver à criança um feedback construtivo centrado no seu empenhamento e na 

procura de resolução das dificuldades que se lhe colocam, de modo a contribuir para a construção da sua 

identidade e autoestima e promover a sua persistência e desejo de aprender.  

g) Utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados. 

 

1.10.2 Avaliação nos 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Ensino Secundário 

Tendo como princípio orientador a humanização da avaliação, que deve estar situada nos contextos vividos 

por professores e alunos, mais centrada na regulação e na melhoria das aprendizagens, mais participada, 

mais transparente e integrada nos processos de ensino e de aprendizagem.  

Considerando que a avaliação é uma questão essencialmente pedagógica, associada ao desenvolvimento 

pessoal, social e académico das pessoas. 

A avaliação opera-se em três eixos de atuação: 

• na implementação de rotinas de recolha/análise/tratamento da informação sobre as aprendizagens. 

• no envolvimento e corresponsabilização de todos os intervenientes no processo de avaliação. 

• na valorização da modalidade formativa da avaliação. 

 

1.10.2.1 Modalidades de Avaliação 

A avaliação interna compreende as seguintes modalidades: a Diagnóstica; a Formativa e a Sumativa.  

I.  Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a planificação do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Pode ser: 

− feita no início de uma sequência de aprendizagem, tema, unidade; 

− formal (escrita) ou informal (oral); 

− aplicada a toda uma turma ou, aleatoriamente, a alguns elementos, rotativamente; 

− dirigida, ou decorrer de uma discussão/debate. 

Deve: 

− fornecer informação sobre a orientação a dar às estratégias de ensino, adequando-as à sequência das 

aprendizagens que, a partir dali se inicia; 

− monitorizar-se, através de registos da sua ocorrência em sumários, planificações, entre outros.  
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II. Avaliação formativa 

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, assume um caráter contínuo e 

sistemático, devendo recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à 

diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos professores, aos 

alunos e aos encarregados de educação obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e de estratégias. 

A avaliação formativa permite obter informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios 

curriculares, devendo fundamentar o apoio às aprendizagens, nomeadamente, à autorregulação dos 

percursos dos alunos em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos encarregados de 

educação. 

A avaliação só será formativa com a utilização deliberada, sistemática e fundamentalmente didática e 

pedagógica, de um sistema de feedback que apoie, regule e melhore os processos de aprendizagem e de 

ensino. Desta forma, contribui-se para que os alunos se tornem mais autónomos, mais responsáveis pelas 

suas aprendizagens, mais capazes da avaliar e regular o seu trabalho, o seu desempenho e as suas 

aprendizagens e mais ágeis na utilização das suas competências. 

Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos 

alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

Traduz também a necessidade de, no final de cada semestre escolar, informar alunos e encarregados de 

educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.  

A avaliação sumativa interna formaliza-se: 

− recorrendo aos resultados obtidos, ao longo do ano, nos diferentes instrumentos selecionados;  

− atendendo à evolução do aluno nas atitudes. 

 

1.10.3 Normas gerais de Avaliação 

I. Instrumentos de avaliação 

A diversificação de métodos/instrumentos de recolha de informação permite avaliar mais domínios do 

currículo, lidar melhor com a grande diversidade de alunos que hoje estão nas salas de aula e também 

reduzir os erros inerentes à avaliação. 

Perante a diversidade de tarefas de avaliação, os alunos apercebem-se de que não chega estudar para o 

teste escrito e que devem desenvolver um trabalho continuo, alargado a outras aprendizagens. 

a) A calendarização da sua realização deve ser agendada com os alunos, cabendo ao Diretor de Turma 

coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua regularidade e 

diversidade. 

b) A entrega e correção deve ocorrer no mais curto espaço de tempo, sob pena do feedback não ter 

qualquer efeito formativo. 

c) Considera-se fundamental que o aluno esteja atento e ativo nas aulas, acompanhando todas as 

informações/tarefas desenvolvidas. O professor deve encontrar as estratégias adequadas à 

prossecução deste objetivo. 

Pode aplicar questões de aula escritas e/ou orais ou outros instrumentos que permitam avaliar o que 

foi trabalhado na aula. Dos instrumentos escritos aplicados a todos os alunos, o professor pode 

recolher apenas alguns. Contudo, no final do semestre, deve ter recolhido informação relativa a todos 

os alunos.  
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Esta estratégia, por um lado, obriga os alunos a estarem atentos e, por outro, evita a sobrecarga de 

marcação de instrumentos de avaliação.  

d) A marcação do trabalho de casa com regularidade visa incutir no aluno a importância do estudo 

frequente; a correção/defesa do trabalho na aula pode, igualmente, fornecer informações sobre as 

aprendizagens realizadas. 

e) Os trabalhos escritos, sempre que realizados, têm uma ponderação máxima de 40% no 2.º e 3.º ciclos 

e de 65% no ensino secundário. 

f) Os testes escritos com a estrutura de Provas Finais/Exame só devem ser aplicados a partir do 8.º e no 

10.º ano, devem começar a ser realizados, preferencialmente, apenas a partir do 2.º semestre.  

g) Para os alunos do ensino básico, a correção dos trabalhos escritos deve ser feita de forma integral, 

no caderno diário. 

h) Para o ensino secundário, devem ser registados no caderno diário, pelo menos, os tópicos de correção 

ou será adotada outra metodologia de correção entendida como adequada pelo professor. 

 

II. Feedback 

Os alunos precisam de orientações sistemáticas e de avaliações do seu trabalho e dos seus desempenhos que 

os ajudem a melhorar as suas aprendizagens, que os estimulem e que os motivem a ir tão longe quanto 

possível, quer reconhecendo os seus progressos e sucessos, quer ajudando a ultrapassar os seus pontos fracos: 

os alunos precisam sempre de feedback. Só nestas condições o feedback será formativo e a avaliação integra 

os processos de ensino e de aprendizagem. 

É através dele que todos os alunos tomam consciência dos seus progressos e/ou dificuldades em relação às 

aprendizagens que têm de desenvolver.  

É através dele que os professores também poderão perceber as alterações que necessitam de fazer para que 

o seu ensino vá ao encontro das necessidades dos seus alunos.  

Uma avaliação formativa só ocorre quando associada a algum tipo de feedback que oriente, clara e 

inequivocamente, os alunos e que os ajude a ultrapassar as suas eventuais dificuldades. Assim: 

a) O feedback, nos testes/trabalhos escritos com classificação quantitativa, deverá ser dado através da 

cotação atribuída em cada questão. Poderão, ainda, ser dadas indicações complementares sobre os 

erros/omissões detetados. 

b) Nos instrumentos com avaliação qualitativa deverão ser dadas indicações de como melhorar o 

desempenho. 

c) De outros elementos formais/informais deverá, igualmente, ser dado feedback da forma mais 

adequada. 

 

III. Classificação  

A classificação deve ser apresentada de forma comum a todos os professores, utilizando terminologia de 

acordo com a seguinte tabela: 

De forma 
qualitativa 

De forma quantitativa 

Ensino Básico 
Ensino 

Secundário 

Registo 
percentual 

Registo por 
níveis 

Registo por 
pontos 

Insuficiente 
0 – 19% 1 

0 – 94 
20 – 49% 2 
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Suficiente 50 - 69% 3  95 - 134 

Bom 70 – 89% 4 135 – 174 

Muito Bom 90 – 100% 5 175 - 200 

 

A classificação nos instrumentos de avaliação deve ser registada: 

− no 1.º ciclo do ensino básico, qualitativamente;  

− nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, percentualmente e acompanhada de avaliação qualitativa; 

− no ensino secundário, em valores até às décimas.  

 

IV. Disciplinas de Caráter Prático 

Na disciplina de Educação Física e noutras disciplinas com caráter mais prático, nomeadamente do domínio 

das Artes, devem ser facultadas aos alunos, por escrito, informações sobre a sua avaliação, pelo menos duas 

vezes durante o semestre. 

 

V. Informações ao Diretor de Turma 

Os professores devem entregar, periodicamente, ao Diretor de Turma, pelo menos uma vez por semestre, e 

em datas a definir no início de cada ano letivo, as informações sobre os resultados das avaliações. 

 

VI. Domínios de Avaliação 

Na avaliação dos alunos devemos considerar o trabalho desenvolvido no âmbito dos domínios de 

conhecimentos, capacidades e atitudes. 

No domínio das atitudes e valores, devemos considerar (Anexo XIII): 

• Responsabilidade e integridade; 

• Excelência e exigência; 

• Curiosidade, reflexão e inovação; 

• Cidadania e participação. 

 

VII. Critérios Gerais de Avaliação 

1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

a) Deverá ser clara para os alunos a valorização relativa atribuída às várias atividades de avaliação. 

b) Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados nos diferentes domínios de avaliação das 

aprendizagens, sendo de aplicar, no mínimo quatro instrumentos de avaliação diferentes, por 

semestre. 

c) No Ensino Básico, a avaliação das atitudes e valores tem o peso de 20% (à exceção das disciplinas de 

Educação Física, Artes do Palco e Educação Artística em que a ponderação é de 25%). A restante 

ponderação deve ser distribuída pelos conhecimentos e capacidades adquiridos, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina (Anexo XIV). 

d) No Ensino Secundário, as atitudes e valores têm um peso de 10% (à exceção da disciplina de Educação 

Física em que a ponderação é de 25%) e a restante ponderação deve ser distribuída pelos 

conhecimentos e capacidades adquiridos, de acordo com as especificidades de cada disciplina (Anexo 

XV e XVI). 
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e) Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados abrangendo os diferentes domínios de 

avaliação das aprendizagens, sendo de aplicar, no mínimo quatro instrumentos de avaliação 

diferentes, por semestre. 

f) Deverá ser clara para os alunos a valorização relativa atribuída às várias atividades de avaliação. 

g) No final do 1.º semestre, o professor apreciará, com os alunos: 

• os dados de avaliação de que dispõe relativos aos conhecimentos e capacidades; 

• os registos relativos à avaliação das atitudes dos alunos; 

• a autoavaliação/reflexão formal efetuada pelos alunos em ficha adequada para o efeito. 

Esta auto e heteroavaliação conduzirá à apreciação final do desempenho do aluno nos vários domínios de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, e será formalizada através da classificação que o professor deverá 

propor no Conselho de Turma de Avaliação. 

No final do 2.º semestre, o professor apreciará todos os elementos de que dispõe sobre a evolução do aluno 

durante este último período de tempo, tendo novamente como base o nível atingido e já formalizado no 1.º 

semestre. Cumulativamente, o professor terá em consideração, globalmente, a situação do aluno, 

valorizando as atitudes positivas face ao trabalho escolar e à participação nas atividades de âmbito 

desportivo, didático, cultural e cívico (atitudes que contribuíram para uma formação integral harmoniosa) 

e penalizando as atitudes negativas de falta de empenho e persistência, bem como de falta de respeito e de 

solidariedade, verificadas ao longo do ano. Esta apreciação global deverá ajustar a sua classificação final 

que será proposta ao Conselho de Turma de avaliação do 2.º semestre. 

 

VIII.  Alunos com Programa Educativo Individual (Adaptações Curriculares Significativas) 

A avaliação de alunos com Adaptações Curriculares Significativas é efetuada de acordo com o previsto no 

seu PEI; formalizada quantitativamente e de forma semelhante aos restantes alunos. 

 

IX. Avaliação dos Cursos Profissionais  

Os cursos profissionais de nível secundário entendidos como uma oportunidade de formação de quadros 

intermédios jovens a inserir no mercado de trabalho, visam favorecer o desenvolvimento de competências 

mobilizáveis que proporcionem a aquisição de saberes, saberes-fazer técnicos, saberes-fazer sociais e 

relacionais. 

Considerando as competências gerais e específicas definidas no Currículo Nacional, bem como, a 

organização, gestão e avaliação das aprendizagens por módulos, nos cursos profissionais, foram definidos 

critérios específicos de avaliação nas diferentes disciplinas. 

 

A avaliação formativa determina a adoção de métodos de diferenciação pedagógica adequadas às 

características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 

Dada a organização das aprendizagens por módulos, a avaliação sumativa ocorre no final de cada um destes, 

com a intervenção do professor e do aluno, e, após conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, 

em reunião do conselho de turma. 

Assim, atendendo à especificidade dos cursos profissionais abrangidos pela Portaria n.º 235-A/2018, de 23 

de agosto, a avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e certificação, traduzindo-se 

na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas 

pelos alunos nas componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica. Deve considerar a 

realização de atividades de remediação e enriquecimento das aprendizagens, individualizadas ou em grupo. 
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Tendo em conta o carácter abrangente e contextualizado que a avaliação neste curso deve contemplar, 

sugere-se que na avaliação sejam considerados estes critérios, ainda que adaptados às especificidades 

próprias de cada disciplina. 

No que concerne à assiduidade, assim que os alunos ultrapassem um terço das faltas justificadas estimadas 

para o ano/disciplina, deve iniciar-se o mecanismo de compensação de aulas para os alunos, em período não 

letivo, após as aulas ou nos períodos de interrupção letiva. 

 

 

1. Critérios Gerais de Avaliação Cursos Profissionais 
 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de 
Aprendizagem  

Ponde-
ração 

Instrumentos de Avaliação 
Ponde-
ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s (A) Linguagem e 

textos 
(B) Informação e 

comunicação 
(C) Raciocínio e 

Resolução de 
Problemas 

(D) Pensamento 
crítico e 
Pensamento 
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 

-Conhecimento de 
regras e conceitos 
dos programas das 
diferentes 
disciplinas; 
-Aplicação dos 
conhecimentos na 
resolução dos 
problemas 
específicos das 
diferentes 
disciplinas; 
-Participação oral: 
intervenção, 
apresentação e 
comunicação 
verbal. 

70% 

-Testes escritos, trabalhos 
individuais e/ou de projeto 
(pares/grupo). 

50% 

-Questões de aula. 
-Intervenções na aula. 
-Apresentações orais de 
projetos/trabalhos. 

20% 

A
ti

tu
d
e
s 

Indicadores    

Responsabilidade 
e Integridade 
Excelência e 
exigência 
Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 
Cidadania e 
participação 

30% 

Referencial de 
comportamentos e respetiva 
grelha de registo de 
observação direta nas aulas. 

30% 
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2- Organização e Funcionamento 

2.1 Caracterização da Comunidade Escolar 

 

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria é constituído por 95 turmas, distribuídas da seguinte forma: 

Pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Turma Idade Total 

R
aú

l L
o

p
e

s 

TR_JA 

3 anos  

20 4 anos  

5+6 anos  

TR_JB 

3 anos  

21 4 anos  

5+6 anos  

TR_JC 

3 anos  

20 
4 anos  

5 anos  

6 anos 

TR_JD 

3 anos  

21 4 anos  

5+6 anos  

TR_JE 

3 anos  

22 
4 anos  

5 anos  

6 anos 

TR_JF 

3 anos  

20 4 anos  

5+6 anos  

TR_JG 

3 anos 

22 4 anos  

5 anos  

7 turmas 146 

 

 

Escola Turma Idade 
N.º 

Alunos 
Total 

Carregueiros J_C 

3 anos  5 

16 4 anos  8 

5 anos  3 

Cem Soldos J_CSA 

4 anos  5 

15 5 anos  9 

6 anos  1 

Cem Soldos J_CSB 

3 anos 12 

16 4 anos  3 

5 anos 1 

Marmeleiro J_M 

3 anos  3 

12 4 anos  3 

5+6 anos  5+1 

Pedreira J_P 

3 anos  3 

14 
4 anos  7 

5 anos  2 

6 +7 anos  1+1 

Vale Calvo J_VC 

3 anos  4 

11 4 anos  4 

5 anos  3 

6 turmas 84 
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1.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Ciclo 

Escola Turma Ano N. alunos Total 

Carregueiros 

C_T1 
1.º ano 7 

20 
2.º ano 2 

C_T2 
3.º ano 6 

4.º ano 5 

Cem Soldos 

CS_T1 
2.º ano 7 

34 
4.º ano 7 

CS_T2 
1.º + 2.º ano 7+1 

3.º ano 12 

Marmeleiro M_T1 

1.º ano 2 

13 
2.º ano 6 

3.º ano 3 

4.º ano 2 

Pedreira 

P_T1 
2.º ano 2 

24 
3.º ano 9 

P_T2 
1.º ano 7 

4.º ano 6 

Vale Calvo 

VC_T1 
3.º ano 6 

21 
4.º ano 5 

VC_T2 
1.º ano 2 

2.º ano 8 

Raúl Lopes 

TR_1A 1.º ano 17 

204 

TR_1B 1.º ano 18 

TR_1C 1.º ano 15 

TR_2A 2.º ano 21 

TR_2B 2.º ano 21 

TR_2C   2.º ano 26 

TR_3A 3.º ano 20 

TR_3B 3.º ano 23 

TR_3C 3.º ano 21 

TR_4A 4.º ano 22 

Santo António 

TA_1A 1.º ano 21 

86 
TA_3A 

2.º ano 9 

3.º ano 11 

TA_4A 4.º ano 20 

TA_4B 4.º ano 25 

23 Turmas 402 

 

 

1.º Ciclo - N.º alunos 

Ano Total de alunos 

1.º ano 96 

2.º ano 103 

3.º ano 110 

4.º ano 93 

TOTAL 401 
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2.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Ciclo 
Ano Turma N.º Ano Turma N.º Ano Turma N.º 

7.º ano 

7.º A 26 

8.º ano 

8.º A 22 

9.º ano 

9.º A 17 

7.º B 19 8.º B 27 9.º B 23 

7.º C 19 8.º C 21 9.º C 23 

7.º D 19 8.º D 27 9.º D 22 

7.º E 21 8.º E 26 9.º E 27 

7.º F 27 8.º F 21 9.º F 24 

7.º G 21 8.º G 25 9.º G 26 

Subtotal 152 Subtotal 169 
9.º H 25 

Subtotal 187 

22 Turmas 507 

 

 

Ciclo/Ano Turma N.º Alunos 

5.º ano 

5.º A 21 

5.º B 20 

5.º C 26 

5.º D 28 

5.º E 26 

5.º F 26 

5.º G 21 

Subtotal 168 

6.º ano 

6.º A 21 

6.º B 26 

6.º C 27 

6.º D 20 

6.º E 28 

6.º F 29 

 6.º G   28 

Subtotal 179 

14 turmas 347 
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Ensino Secundário 

Ano Turma Curso 
N.º de 
alunos 

10.º ano 

A1 e A2 Científico-humanístico de Línguas e Humanidades/Artes Visuais 21 

B Científico-humanístico de Línguas e Humanidades 20 

C Científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas 18 

D Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 27 

E Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias  24 

F Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 20 

G Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 26 

H1 Curso Profissional de Técnico de Multimédia 18 

H2 Curso Profissional de Técnico de Turismo 8 

11.º ano 

A Científico-humanístico de Línguas e Humanidades 28 

B Científico-humanístico de Línguas e Humanidades 21 

C Científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas 24 

D Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 20 

E Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias/Artes Visuais 24 

F Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias  26 

G Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias  30 

H1 Curso Profissional de Técnico de Multimédia 15 

H2 Curso Profissional de Técnico de Turismo 15 

12.º ano 

A Científico-humanístico de Línguas e Humanidades 26 

B Científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas 22 

C Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias/Artes Visuais 24 

D Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 29 

E Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 21 

F Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 20 

G1 Curso Profissional de Técnico de Multimédia 12 

G2 Curso Profissional de Técnico de Turismo 14 

23 turmas 553 

 

N.º Total de Crianças e alunos no Agrupamento – 2020/2021 2040 

 

 

 

Alunos por Ano de escolaridade e escalão ASE 

Escalão 
1.º 
Ano 

2.º 
Ano 

3.º 
Ano 

4.º 
Ano 

5.º 
Ano 

6.º 
Ano 

7.º 
Ano 

8.º 
Ano 

9 º 
Ano 

10.º 
Ano 

11.º 
Ano 

12.º 
Ano 

Total % 

A 6 12 16 4 16 15 14 15 17 10 19 13 157 7,70 

B 4 9 11 2 23 22 20 19 21 15 15 14 175 8,58 

Total 10 21 27 6 39 37 34 34 38 25 34 27 332 16,27 
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Alunos que beneficiam de Bolsas de Mérito 

10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 

18 19 25 62 

 

 

PESSOAL DOCENTE 

Departamento 
Curricular 

Grupo de 
Recrutamento 

QA/QE/QZP Contratados Total 

Pré-escolar 100 15 --- 15 

Primeiro Ciclo 110 31 1 32 

Ciências Experimentais 230, 510, 520 e 560 25 2 22 

Ciências Sociais e 
Humanas 

200, 290, 400, 410, 
420 e 430 

19 4 
23 

Educação Especial/IPI a) 910 12 3 15 

Expressões 
240, 250, 260, 600, 

610, 620 e 999 
28 7 

35 

Línguas 
120, 220,300,320,330 

e 350 
38 4 

42 

Matemática / Informática 230, 500 e 550 25 3 28 

Total 193 24 217 

a)- Foram contabilizadas no departamento curricular de Educação Especial duas docentes no âmbito da IPI 

Ratio Alunos/Pessoal Docente = 9,40 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Função 
Quadro Contratados 

Total Ministério 
Educação 

Autarquia 
Ministério 
Educação 

Autarquia 

Pessoal Administrativo --- 15 --- --- 15 

Assistentes Operacionais --- 63 --- 9 72 

Programa Ocupacional (IEFP – CEI) --- --- --- 1 1 

Técnico Superior - psicólogas 1 1 --- --- 2 

Total 1 79 --- 10 90 

Ratio Alunos/ Pessoal Não Docente= 22,67 
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2.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Disciplinares 

Docentes 

Conselho Administrativo 

• Diretora 

• Adjunta 

• Chefe dos Serviços Administrativos 

Conselho Pedagógico 

• Diretora 

• Oito Coordenadores de Departamentos Curriculares 

• Três Coordenadores pedagógicos das direções das turmas do 2.º e do 
3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 

• Um Coordenador Interciclos 

• Um Coordenador das Bibliotecas Escolares 

• Um Coordenador de Estabelecimento da Escola Básica 2/3 D. Nuno 
Álvares Pereira 

• Um Coordenador do Projeto Cultural de Escola 

• Um Coordenador de Autoavaliação 

Direção 

• Diretora 

• Subdiretora 

• Adjuntas (3) 

• Assessora 

Departamentos Curriculares 
• Pré-escolar 

• Primeiro Ciclo 

• Ciências Experimentais 
(Matemática e Ciências Naturais, Física e 

Química, Biologia e Geologia e Ciências 

Agropecuárias) 

• Ciências Sociais e Humanas 
(Português e Estudos Sociais/História, 

Educação Moral e Religiosa Católica, História, 

Filosofia, Geografia, Economia e 

Contabilidade) 

• Educação Especial/IPI 
(Educação Especial 1) 

• Expressões 
(Educação Visual e Tecnológica, Educação 

Musical, Educação Física e Artes Visuais) 

• Línguas 
(Português e Estudos Sociais/História, 

Português e Inglês, Português, Francês, Inglês e 

Espanhol) 

• Matemática / Informática 
(Matemática e Ciências Naturais, Matemática e 

Informática) 

Conselhos de Diretores de 

Turma 

Coordenação de escola 

ou estabelecimento 

pré-escolar 

Conselhos de Turma 

Professores da turma; 
2 representantes dos pais e 
encarregados de educação; 
2 representantes dos alunos do 

2º/3º ciclo do ensino básico e no 

ensino secundário 

Conselho de 

docentes do Jardim 

Infância e 1.º ciclo 

Educador de 

Infância 

Professor 

Assistentes 

Operacionais 

Assistentes 

Técnicos 

Conselho Geral 

• 8 Docentes 

• 2 Representantes do pessoal não docente 

• 1 Representante dos alunos 

• 4 Representantes dos pais e encarregados de educação 

• 3 Representantes da autarquia local 

• 3 Representantes da comunidade local 

Assessores dos Coordenadores dos 

Diretores de Turma 

(por ano de escolaridade) 

Diretores de Turma 

(um por turma) 
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2.3 Calendário Escolar 

 
Calendário Escolar do Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e ensino Secundário 

1
.º

 S
e
m

e
st

re
 

14 de setembro de 2020 
Início das atividades educativas e letivas: 

Pré-escolar, Ensino Básico e Secundário 

2 a 3 de novembro de 2020 1.ª Interrupção das atividades letivas 

23 a 31 de dezembro de 2020 2.ª Interrupção das atividades letivas (Natal) 

22 de janeiro de 2021 Final do 1.º semestre 

25 a 29 de janeiro de 2021 
3.ª Interrupção das atividades letivas 

  (Reuniões de avaliação sumativa) 

2
.º

 S
e
m

e
st

re
 

1 de fevereiro de 2021 Início do 2.º semestre 

15 a 17 de fevereiro de 2021 4.ª Interrupção das atividades letivas (Carnaval) 

29 de março a 5 de abril de 2021 5.ª Interrupção das atividades letivas (Páscoa) 

9 de junho 2021 Final das atividades letivas para o 9.º, 11.º e 12.º anos 

15 de junho de 2021 Final das atividades letivas para o 7.º, 8.º e 10.º anos 

30 de junho de 2021 
Final das atividades letivas para a educação pré-escolar, 

1.º e 2.º ciclos do ensino básico 

 

 

2.4 Horário dos Serviços 

SERVIÇO HORÁRIO 

Serviços Administrativos – ESSMO 9:00 às 16:00 

Serviços Administrativos – EDNAP 9:30 às 12:00 / 14:00 às 15:00 

Portaria – ESSMO 7:30 às 19:30 

Portaria – EDNAP 7:45 às 19:30 

Papelaria/Reprografia –ESSMO 9:30 às 11:30 / 13:30 às 15:30 

Bufete – ESSMO 8:00h às 16:00 

Bufete – EDNAP 9:00 às 16:00 

Biblioteca – ESSMO 8:15 às 18:30 

Biblioteca – EDNAP 8:15 às 18:30 
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2.5 Reuniões / sessões de trabalho ao longo do ano letivo 
 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 as reuniões/sessões de 

trabalho previstas podem ser:  

Intervenientes Atividades Data Prevista 
Regime 

Presencial 
Regime 
Misto 

Regime 
E@D 

Direção 
Sessões de 
Trabalho 

Semanalmente– 
4.ª feira (manhã) 

Presencial Presencial Videoconferência 

 
Conselho 

Pedagógico 
 

Reuniões 
Mensalmente- 

segundas terças-
feiras de cada mês 

Presencial Presencial Videoconferência 

Conselho Geral Reuniões Trimestralmente Videoconferência   

Conselho 
Administrativo 

Reuniões Mensais Presencial Presencial Presencial 

Departamentos 
Curriculares 

Reuniões Periodicamente P/V P/V Videoconferência 

Áreas Disciplinares Reuniões 
Mensalmente 

(definido em regimento 
interno) 

P/V P/V Videoconferência 

Subdiretora, 
Delegados e 

Subdelegados de 
Turma 

Reuniões Semestralmente 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Videoconferência 

Subdiretora e 
Alunos dos 11.º e 

12.º anos 

Reuniões de 
preparação de 

Exames Nacionais 

No final do ano 
letivo 

Presencial Presencial Videoconferência 

Diretora, 
Subdiretora, 

Adjunta e Pessoal 
Não Docente 

Reuniões Periodicamente Presencial Presencial Presencial 

Equipas de 
Autoavaliação (EA) 

Reuniões Periodicamente 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 

Conselhos de Turma 
de 2.º, 3.º Ciclos e 
Ensino Secundário 

Conselho de 
Docentes do Pré-
escolar e 1.º Ciclo 

Reuniões 
Início do ano letivo 

e sempre que se 
justifique 

Presencial 
Videoconferência 

Presencial 
Videoconferência 

Presencial 
Videoconferência 

Reuniões de 
avaliação 

Semestralmente 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 

Diretores de Turma 
/ Professores 

Titulares de turma 
/ Educadoras 

Preparação do 
ano letivo 

Setembro Presencial ---- --- 

Preparação das 
reuniões de 

avaliação do final 
de semestre 

Janeiro e Maio 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 

Reuniões de 
preparação e 

acompanhamento 
do processo de 

matrículas 

Junho 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 

Reuniões com 
Enc. Educação 

para entrega das 
avaliações 

Novembro, 
fevereiro, abril e 

junho 

 
Videoconferência 

 
Videoconferência 

 
Videoconferência 

Diretores de Turma 
Direção 

Encarregados de 
Educação 

Aluno 

Análise do 
aproveitamento 

Dezembro 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 

Diretores de Turma 
Direção 

Encarregados de 
Educação 

Reuniões com 
vista a prevenir / 

solucionar 
problemas 

Ao longo do ano 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
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comportamentais 
e sociais 

Diretores de Turma 
Encarregados de 

Educação 
Outros Professores 

Reuniões para 
aprovação e 

autorização de 
realização de 

visitas de estudo 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Videoconferência 

 
Videoconferência 

 
Videoconferência 

Assessores de 
Coordenadores de 

Diretores de Turma 

Reuniões de 
Articulação com 
os Diretores de 

Turma do mesmo 
ano 

Mensalmente 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 
Presencial 

Videoconferência 

EMAEI 
Reunião da EMAEI 

permanente 

Mensalmente- 
primeiras terças-

feiras de cada mês 
Presencial 

Presencial 
Videoconferência 

Videoconferência 

 

 

2.6 Protocolos e Parcerias 

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria mantém protocolos/parcerias com as seguintes 

entidades: 

ENTIDADE PROTOCOLO 

Câmara Municipal de Tomar 

Bibliobase – serviço de apoio às bibliotecas escolares 
Realização, em conjunto, de atividades para a comunidade. 
Permuta entre as duas entidades ao nível de utilização de serviços 
e equipamentos/instalações. 
Gestão articulada de pessoal não docente. 

Juntas de Freguesia: 
União das freguesias de S. João Baptista e 
Santa Maria dos Olivais 
Beselga/Madalena 
Carregueiros 
Pedreira/Além da Ribeira 

Articulação na gestão dos espaços e equipamentos. 
Colaboração na reparação/manutenção dos JI e escolas do 1.º 
ciclo. 
Colaboração na realização das atividades. 

Convento de Cristo Parceria no âmbito do Projeto Turismo Cultural em Férias. 

Centro de Saúde e Centro Hospitalar do 
Médio Tejo 

Atividades no âmbito do Projeto Educação para a Saúde. 
Participação de alunos e professores no projeto “suporte básico de 
vida”. 

Associação dos Antigos Alunos do Liceu de 
Tomar e Escola Secundária de Santa Maria do 
Olival 

Realização de atividades no âmbito do encontro anual dos antigos e 
recentes alunos e comemoração do aniversário do Liceu/ESSMO. 
Apoio a alunos carenciados que concluem o ensino secundário. 

Centro de integração e reabilitação de 
tomar (CIRE) 

No âmbito do Centro de Recursos para a inclusão (CRI) 

Instituto Politécnico de Tomar (IPT) 

Articulação entre o AENSM na formação em matemática e das 
ciências experimentais no 1.º ciclo; na realização de atividades de 
orientação vocacional e profissional para os alunos do ensino 
secundário. 

Sociedade Filarmónica Gualdim Pais 
Articulação ao nível curricular entre o AESNM e o ensino 
especializado de música e dança. 
Cooperação em diversas atividades. 

Conservatório de Artes Canto Firme 
Articulação ao nível curricular entre o AESNM e o ensino 
especializado de música e dança. 
Cooperação em diversas atividades. 

Sociedade Filarmónica Nabantina 
Cooperação em diversas atividades com o AENSM e em Tuna Sabes 
Cantar. 

Grupo de Teatro Fatias de Cá Cooperação com o AENSM em diversas atividades. 

Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) 

Articulação em ofertas formativas profissionalizantes. 
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Rádio Hertz/Cidade de Tomar/Jornal Cidade 
de Tomar e Templário 

Divulgação de Iniciativas/atividades desenvolvidas no  
AENSM. 

PSP/GNR 

Articulação de ações, no âmbito da prevenção de 
droga/toxicodependência e Bullying. 
Gestão da segurança na envolvência da escola. 
Participação em atividades no âmbito dos planos de segurança do 
AENSM. 

Escola Superior de Educação de Coimbra 
O AENSM colabora na formação de jovens proporcionando estágios 
a nível pedagógico. 

Jardim Botânico de Coimbra e Professor 
Doutor Jorge Paiva 

Realização anual de atividades no âmbito da Biodiversidade, 
nomeadamente o Jantar Lusitano. 

Jardim Escola João de Deus  
Realização anual da atividade “24 horas na escola”. 
Articulação de percursos formativos do 1º para o 2º ciclos. 

Bombeiros de Tomar 
Articulação em atividades relacionadas com os Planos de Segurança 
das escolas do AENSM. 

Universidade Sénior de Tomar Realização conjunta de atividades ligadas ao teatro e música. 

EDP Parceria no projeto “Partilha com Energia”. 

Cáritas 
Colaboração em diversas Campanhas; 
Realização da atividade anual “Solidariedade em Concerto” 

Escola de Condução Moderna Apoia financeiramente a aquisição de cartões de alunos  

Qualidar 
Apoia financeiramente a aquisição de cartões de alunos Parceria na 
atividade “A BIODIVERSIDADE” 

Adorior 
Apoia financeiramente a aquisição de cartões de alunos Parceria na 
atividade “A BIODIVERSIDADE” 

Caixa Geral de Depósitos Apoia financeiramente a aquisição de cartões de alunos 

Boutique Thomar Hotel 

Apoio na atividade “Biodiversidade” e outras; 
integra a equipa do EQAVET enquanto stakeholders externo. 
Parceria no âmbito da formação em contexto de trabalho para o 
Curso Profissional de Turismo. 

Casa do Concelho de Tomar em Lisboa Colaboração em atividades. 

Regimento de Infantaria 15 
Realização conjunta de atividades com alunos e assistentes 
operacionais no âmbito da Covid-19 

CPCJ 
Parceria no âmbito das crianças/jovens em situação de 
vulnerabilidade. 

Casa dos Ofícios 
Parceria no âmbito da formação em contexto de trabalho para o 
Curso Profissional de Turismo. 

Hostel 2300 Thomar 
Parceria no âmbito da formação em contexto de trabalho para o 
Curso Profissional de Turismo. 

Hotel República 
Parceria no âmbito da formação em contexto de trabalho para o 
Curso Profissional de Turismo. 

Escola de condução - TomarDrive 

Parceria no âmbito da aquisição de cartões para os alunos que 
ingressam pela primeira vez no AENSM. 
Condições especiais para aquisição de carta de condução  para 
alunos . 

CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio 
Tejo 

Parceria no âmbito da promoção do sucesso escolar. 
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2.7 Normas de Constituição de Turmas – aprovada pelo Conselho Pedagógico a 16 julho 2020 

2.7.1 Constituição de Turmas na Educação Pré-Escolar  

• Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 

crianças. 

• As turmas da educação pré-escolar que integrem crianças com necessidades específicas, cujo Relatório 

Técnico Pedagógico o justifique, são constituídas por 20 crianças, não devendo incluir mais de 2 crianças 

nestas condições. 

• A redução do grupo prevista no ponto anterior fica dependente do acompanhamento e permanência 

destas crianças no grupo, em pelo menos 60% do tempo curricular. 

• Sempre que for possível as turmas serão constituídas por heterogeneidade de idades. 

 

2.7.2 Constituição de Turmas no 1.º ciclo do Ensino Básico 

• As turmas do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 24 alunos. 

• As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que incluam 

alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos. 

• As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais de um lugar, que 

incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos. 

• As turmas que integrem alunos com necessidades específicas, cujo Relatório Técnico Pedagógico o 

justifique, são constituídas por 20 crianças, não devendo incluir mais de duas crianças nestas condições. 

• No primeiro ano, juntar grupos de alunos de diferentes estabelecimentos de ensino, mantendo pequenos 

grupos da turma/escola de origem. 

• A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência 

destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

• Na constituição das turmas de 1.º ano deve ter-se em conta as recomendações oriundas do pré-escolar. 

 

2.7.3 Constituição de Turmas no 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

• Manter, sempre que possível, o núcleo turma. 

• Dentro do possível, será estabelecido um equilíbrio entre o número de indivíduos do sexo masculino e 

feminino.  

• No quinto e sétimo anos, juntar grupos de alunos de diferentes estabelecimentos de ensino, mantendo 

pequenos grupos da turma/escola de origem.  

• Na mudança de ciclo do 6.º para o 7.º ano de escolaridade todas as turmas serão constituídas de acordo 

com a disciplina de oferta de escola e da disciplina de língua estrangeira e de acordo com as indicações 

dos Diretores de Turma do 2.º ciclo. 

• Distribuir os alunos retidos uniformemente pelas turmas.  

• No 3.º ciclo, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção é de 20 alunos.  

• Poderão ser criados grupos de homogeneidade relativa, em disciplinas estruturantes, ao longo de todo o 

ensino básico.  

• No 10.º ano, formar turmas, dentro do mesmo curso, homogéneas no que se refere às línguas estrangeiras 

e às disciplinas de opção, de forma a evitar ao máximo os desdobramentos e as junções.  
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• No Ensino Secundário, as turmas devem ser formadas de modo a que o número de opções diferentes seja 

a menor possível.  

• As turmas de Educação Moral e Religiosa são constituídas com o número mínimo de 10 alunos e, sempre 

que necessário, integram alunos provenientes de diversas turmas do mesmo ano de escolaridade.  

• A abertura de disciplinas de opção está condicionada à existência de um número mínimo de 20 alunos, a 

menos que se trate de disciplinas de continuação.  

• A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao estabelecido 

carece de autorização do Conselho Pedagógico.  

• Os alunos provenientes de países estrangeiros devem, quando tal for possível, ser integrados na mesma 

turma.  

• Os alunos que frequentam o ensino articulado, devem ser integrados na mesma turma. 

• A admissão dos alunos nos Cursos Profissionais está sujeita a uma entrevista com a Psicóloga Escolar e 

aos seguintes critérios: 

- Existência de vaga; 

- Apresentação de pré-requisitos no âmbito da formação específica/técnica do curso pretendido; 

- Interesses profissionais na área pretendida. 

• As indicações dos Conselhos de Turma / Diretor de Turma e do professor titular são contempladas quando 

devidamente fundamentadas nas atas e nos relatórios. 

• As listas com a constituição de turmas são afixadas de acordo com as indicações do Despacho sobre 

Matrículas. 

• No décimo primeiro e décimo segundo anos, sendo os resultados dos exames nacionais afixados no início 

de agosto, as listas das turmas só são definitivas no final de agosto. 

• O Encarregado de Educação pode, no prazo máximo de cinco dias úteis contando a partir da afixação das 

listas das turmas, requerer, fundamentadamente, por escrito, a mudança de turma do seu educando. 

 

2.8 Critérios para a Elaboração de Horários - aprovada pelo Conselho Pedagógico a 16 julho 2020 

2.8.1 Horário e funcionamento 

a) No Pré-Escolar as atividades desenvolvem-se em cada Jardim/ Centro Escolar com o horário seguinte: 

início 9:00h até às 15:30h, com 90 minutos para almoço. 

b) No 1.º ciclo as atividades letivas, incluindo as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), têm lugar 

entre as 9h:00 e as 17h:30, com noventa minutos de interrupção para almoço. 

 

Horas Horário Intervalos 

3 horas 

9:00h – 10:40h  

10:40h- 11:00h 20min 

11:00h – 12:00h  

 12:00h – 13:30h ALMOÇO 

2 horas 

13:30h – 15:20h  

15:20h – 15:30h 10min 

15:30h – 17:30h  

Nota– O horário será ajustado tendo em conta os transportes escolares, 
flexibilidade para o almoço e a hora diária de AEC 
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c) A duração do tempo letivo para o segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário é de 

cinquenta minutos, a funcionar com a seguinte grelha horária: 

Tempos Horário Intervalos (min) 

1.º tempo  08:15 - 09:05 5  

2.º tempo  09:10 - 10:00 5 

3.º tempo  10:05 - 10:55 5  

4.º tempo  11:00 - 11:50 5  

5.º tempo  11:55 - 12:45 5 

6.º tempo  12:50 - 13:40  

    
7.º tempo  14:00 - 14:50 5 

8.º tempo  14:55 - 15:45 5 

9.º tempo  15:50 - 16:40 5 

10.º tempo  16:45 - 17:35 5 

11.º tempo  17:40 - 18:30  

 
No sentido de dar resposta às orientações da DGEstE/DGE/DGS, e colocar a matriz curricular em turnos 

no 3.º ciclo e no Ensino Secundário, definiu-se uma grelha horária com 6 tempos letivos de manhã e 5 à 

tarde. Desta forma, em alguns dias da semana os alunos terão 6 tempos letivos seguidos e/ou apenas 

aulas no período da manhã ou da tarde. 

 

2.8.2 Critérios para a elaboração de Horários  

1- As atividades letivas do pré-escolar e do primeiro ciclo deverão ter início às nove horas e as dos segundo, 

terceiro ciclos e ensino secundário às oito horas e quinze minutos. 

2- No primeiro ciclo, o horário das Atividades de Enriquecimento Curricular terá lugar, prioritariamente, no 

final das atividades curriculares. Quando tal não for possível terá lugar no seguinte horário: nove horas, 

onze horas, treze horas e trinta minutos, catorze horas e trinta minutos, quinze horas e trinta minutos 

ou dezasseis horas e trinta minutos. 

3- A organização da hora de almoço para os alunos com aulas nos turnos da manhã e da tarde deverá 

obedecer a futuras normas enviadas pelo Ministério da Educação. 

4- O funcionamento das aulas de Educação Física deverá seguir as normas enviadas pelo Ministério da 

Educação. 

5- Sempre que possível, as turmas dever-se-ão manter na mesma sala de aula. 

6- No terceiro ciclo, a disciplina de Educação Moral e Religiosa poderá ser colocada ao nono tempo, caso 

beneficie o horário da turma.  

7- Nos segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, deve evitar-se, sempre que possível, 

a distribuição de disciplinas de caráter teórico, sobretudo as que estão sujeitas a prova final de avaliação 

externa, nos dois últimos tempos da tarde, exceto se o horário, nesse dia, for distribuído apenas pelo 

turno da tarde.  

8- Nenhuma disciplina deve ser lecionada apenas em dias consecutivos.  

9- As áreas disciplinares de Línguas Estrangeiras e de Educação Física, sempre que possível, não devem ser 

lecionadas em dias seguidos, no caso de distribuição destas disciplinas por dois dias semanais, ou em três 
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dias consecutivos, nos casos de distribuição destas disciplinas por três dias semanais. Não se considera 

2.ª e 6.ª feira como dias seguidos.  

10-A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da manhã ou da tarde, sempre que 

possível.  

11-É permitido o desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química, do 3.º 

ciclo, quando o número de alunos for igual ou superior a 20, um tempo correspondente a 50 minutos. 

12-É permitido o desdobramento de turmas do ensino secundário, exclusivamente para a realização de 

trabalho prático ou experimental, nas seguintes condições:  

a. Nos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 150 minutos, 

no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes disciplinas bienais: 

i) Biologia e Geologia; 

ii) Física e Química A;  

iii) Língua Estrangeira (da componente de formação específica do curso de Línguas e Humanidades);  

b. Nos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 100 minutos, 

no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes disciplinas anuais: 

i) Biologia;  

ii) Física;  

iii) Geologia;  

iv) Materiais e Tecnologias;  

v) Química; 

c. Na componente de formação específica dos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de 

lecionação correspondente a 150 minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for 

superior a 20 nas seguintes disciplinas:  

i) Desenho A;  

ii) Oficina de Artes;  

iii) Oficina Multimédia B;  

d. Na disciplina de Geometria Descritiva A da componente de formação específica dos cursos científico-

humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 50 minutos, no máximo, quando o 

número de alunos da turma for superior a 24;  

e. Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos profissionais, 

até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20;  

f. Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, 

informático ou artístico da componente de formação técnica dos cursos profissionais, na totalidade 

da carga horária semanal, quando o número de alunos for superior a 15;  

g. Nas disciplinas da componente de formação técnica dos cursos profissionais ou vocacionais de música, 

deve ser observado o disposto para as disciplinas congéneres do ensino artístico especializado, nos 

regimes articulado e integrado, na legislação específica aplicável.  

13-As disciplinas de cariz prático/experimental são, sempre que possível, lecionadas em salas específicas.  

14-Compete ao coordenador de departamento curricular/coordenador de área disciplinar facultar a ordem 

de prioridades de utilização de salas, nas diversas disciplinas/níveis de ensino/anos de escolaridade.  

15-No caso dos cursos profissionais, a carga horária não poderá ultrapassar as oito horas por dia, ou seja, 

nove /dez tempos. 

16-A duração do tempo letivo para o primeiro ciclo do Ensino Básico é de sessenta minutos.  
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17-A duração do tempo letivo para o segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário é de 

cinquenta minutos. 

Estas decisões devem ser tomadas anualmente, garantindo a equidade desta medida. 

 

2.9 Critérios para a Distribuição do serviço docente - aprovada pelo Conselho Pedagógico a 16 

julho 2020 

2.9.1 Normas gerais sobre a distribuição de serviço docente 

a) A distribuição de serviço docente é realizada pela Diretora com a colaboração do respetivo Coordenador 

de Departamento/Coordenador de Área Disciplinar e tendo em conta as normas legais, as orientações do 

Conselho Pedagógico e as informações da Comissão de Horários. 

b) Compete à Diretora zelar para que se proceda a uma equilibrada distribuição de serviço docente. 

c) O serviço docente distribuído é de aceitação obrigatória. 

d) A atribuição das Direções de Turma é da competência da Diretora, consultados os Coordenadores dos 

Diretores de Turma. Por norma, não deve ser atribuída mais do que uma Direção de Turma por professor. 

e) Devem ser constituídas equipas pedagógicas que integrem docentes das diferentes disciplinas nos 5.º, 

6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º anos, da seguinte forma: 

- 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º duas a três turmas por equipa pedagógica  

- 10.º e 11.º as equipas possíveis, atendendo aos diferentes cursos 

f) No âmbito das “Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão”, Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

na aplicação das medidas universais, deve privilegiar-se: 

• a Coadjuvação entre dois professores na sala de aula em alguns tempos semanais, a qual deve ser 

gerida/articulada em área disciplinar; 

• a Sala Aberta, disponibilidade do docente para acompanhar alunos nas suas aprendizagens, sob a 

forma de proposta ou enquanto voluntários, presencialmente ou por videoconferência; 

• o projeto Tutor+, que tem como objetivo um acompanhamento próximo do aluno criando nele a 

capacidade de ser autónomo, responsável e ativo no processamento das suas aprendizagens; 

• a Mentoria/Entreajuda, que envolve o aluno com os seus pares na promoção do desenvolvimento 

das suas capacidades cognitivas e comportamentais; 

• a intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos, que deve, sempre 

que possível, ser efetuada pelo professor titular da turma de acordo com as propostas do Conselho 

de Turma, as quais devem também ser geridas/articuladas em área disciplinar. 

g) A duração do trabalho semanal dos docentes é de 35 horas e integra uma componente letiva e outra não 

letiva. 

i. Nos termos do n.º 1 do art.º 5.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, a componente letiva, a constar 

no horário semanal de cada docente, encontra-se fixada no artigo 77.º do ECD, considerando-se que 

está completa quando totalizar: 

NÍVEIS DE ENSINO COMPONENTE LETIVA (CL) 

Educação Pré-Escolar 25 horas (25 × 60 minutos) 

1.º ciclo 25 horas (25 x 60 minutos) 

2.º e 3.º ciclos e Secundário 22 tempos (22 x 50 min = 1100 minutos) 

Educação Especial 22 tempos (22 x 50 min = 1100 minutos) 
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ii. Considerando a redução prevista no art.º 79.º do ECD o horário do docente é definido da seguinte 

forma: 

Redução do artigo 79.º Horário – 22 tempos de 50 minutos 

0 22 

2 20 

4 18 

6 16 

8 14 

 

h) Componente Não Letiva (CNL) 

i. O n.º 1 do art.º 6.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, refere que “a componente não letiva do 

serviço docente se encontra definida no artigo 82.º do ECD e abrange a realização de trabalho 

individual e a prestação de trabalho na escola”. 

ii. Nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 6.º do mesmo Despacho, “o diretor estabelece o tempo 

mínimo a incluir na componente não letiva de estabelecimento de cada docente, de todos os níveis 

e ciclos de educação e ensino, desde que não ultrapasse 150 minutos semanais, para que, nos termos 

do n.º 4 do artigo 82.º do ECD: 

• Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos; 

• Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos 

durante o período de permanência no estabelecimento escolar.” 

• Sejam asseguradas atividades atribuídas à Equipa TIC; 

i) As horas de componente não letiva, onde se incluem as horas de estabelecimento (HE) e as horas de 

redução da componente letiva (art.º 79.º do ECD) serão utilizadas prioritariamente no exercício das 

seguintes funções/atividades:  

•  A colaboração em atividades de complemento curricular que visem promover o enriquecimento 

cultural e a inserção dos educandos na comunidade; 

•  A informação e orientação educacional dos alunos em colaboração com as famílias e com as 

estruturas escolares locais e regionais; 

• A participação em reuniões de natureza pedagógica legalmente convocadas nomeadamente as que 

promovam o desenvolvimento de trabalho colaborativo; 

• A participação, devidamente autorizada, quer em articulação com o centro de formação da 

associação de escolas, quer por iniciativa do docente, em ações de formação contínua que incidam 

sobre conteúdos de natureza científico -didática com ligação à matéria curricular lecionada, bem 

como as relacionadas com as necessidades de funcionamento da escola de acordo com o seu plano de 

formação, e as que promovam um efetivo trabalho colaborativo entre docentes; 

• A substituição de outros docentes do mesmo agrupamento de escolas ou escola não agrupada na 

situação de ausência de curta duração;  

• A realização de estudos e de trabalhos de investigação que entre outros objetivos visem contribuir 

para a promoção do sucesso escolar e educativo; 

• A assessoria técnico-pedagógica de órgãos de administração e gestão da escola ou agrupamento;  

• O acompanhamento e apoio aos docentes em período probatório; 

• O desempenho de outros cargos de coordenação pedagógica; 
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• O acompanhamento e a supervisão das atividades de enriquecimento e complemento curricular; 

• A orientação e o acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares; 

• O apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem;  

• A produção de materiais pedagógicos. 

j) No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa das escolas, aquando da elaboração dos horários é 

tido em consideração o tempo necessário para a supervisão pedagógica e o acompanhamento das 

atividades de animação e apoio à família, assim como o atendimento aos encarregados de educação, nos 

termos previstos na Portaria n.º 644 -A/2015, de 24 de agosto 

k) A componente não letiva deve integrar o trabalho de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem 

que resultem da identificação de necessidades específicas de acesso às aprendizagens curriculares levada 

a cabo pela equipa de docentes da turma. 

 

Critérios para a distribuição de serviço docente 

a) Garantir a constituição das equipas pedagógicas definidas anualmente para os diferentes anos de 

escolaridade; 

b) Assegurar, sempre que possível, a continuidade dentro do mesmo ciclo e interciclos aos professores que a 

desejem, caso não se verifiquem impedimentos de natureza pedagógica ou outra.  

Entende-se por continuidade o trabalho desenvolvido durante todo o percurso escolar do aluno.  

Nas turmas resultantes de junções, a continuidade cabe ao professor que nela tenha maior número de 

alunos, nos termos supracitados. 

O princípio da continuidade não pode sobrepor-se à necessidade de acautelar o normal desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem em disciplinas/anos com prova final de ciclo de avaliação externa, caso 

se tenham verificado algumas irregularidades no percurso anterior das respetivas turmas, nomeadamente 

ausências frequentes dos docentes por motivo de doença ou por atraso na sua colocação, mudança de 

docente a meio do ano ou que se preveja que possam vir a verificar-se novas irregularidades. 

c) Na Educação Especial 

• A distribuição de serviço deve regular-se pelas normas do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

• O mesmo grupo/turma, sempre que necessário, poderá ser atribuído a mais do que um docente de 

Educação Especial.  

d) Se em alguns grupos de recrutamento o número de horas letivas disponíveis for insuficiente para completar 

todos os horários dos docentes do quadro, dando origem a horários zero, deve proceder-se do seguinte 

modo: 

• Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar outra disciplina 

ou unidade de formação do mesmo ou de diferente ciclo ou nível de ensino, desde que sejam titulares da 

adequada formação científica e certificação de idoneidade nos casos em que esta é requerida (n.º 4, art.º 

7.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018)  

• A distribuição de serviço deve começar por atender às preferências de cada docente, respeitando a 

graduação profissional dos membros de cada grupo de recrutamento e construindo horários completos. 

• Não devem ser atribuídas horas extraordinárias a nenhum docente. 

• Caso se verifique um número de horas letivas insuficiente para todos os docentes, devem ser 

identificados, nos termos legais, os docentes com ausência de componente letiva. 

• Os docentes identificados na alínea anterior (sem o mínimo de 6 tempos letivos atribuídos no seu horário), 

têm de candidatar-se ao destacamento por ausência de componente letiva (DACL). 
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• A contratação de docentes só pode acontecer quando todos os docentes do quadro tiverem horário 

completo. 

 

Cargos e Funções Pedagógicas 

a) Para o desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza pedagógica, designadamente de 

orientação educativa e de supervisão pedagógica, a que se refere o n.º 1 do artigo 80.º do ECD, bem como 

para o exercício de funções nas outras estruturas de coordenação a que se refere o artigo 45.º do Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, atualizado pelo Decreto–Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, a utilização das horas do 

crédito horário apenas pode ter lugar quando as horas da componente não letiva se revelem insuficientes. 

Cargos Critério de atribuição de horas/tempos 
Número de tempos para 

exercício do cargo 

Coordenadores dos Diretores 
de turma 

Do 2.º ciclo 3 (2L+ 1NL) 

Do 3.º ciclo e secundário 4 (3L+1NL) 

Assessores dos Coordenadores 
dos Diretores de Turma 

2.º e 3.º ciclos e secundário 2 L 

Diretor de Turma Do 2.º e 3.º ciclos e secundário 4 (2L+2NL) 

Coordenador Interciclos Docente do 2.º/3.º ciclos 2 (1L + 1NL) 

Coordenador de departamento 
Coordenadores de Departamento do 2.º, 3.º ciclos e 

secundário 
4 (2L + 2NL) 

Coordenador de conselho de 
ano 

Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 1 (NL) 

Coordenador de Área 
Disciplinar 

Área Disciplinar até 8 docentes 1 (NL) 

Área Disciplinar com mais de 8 docentes 2 (NL) 

Coordenador de cursos 
profissionalmente qualificantes 

Cursos Profissionais 2 (NL) 

Equipa de autoavaliação 
interna 

N.º de tempos por docente 1 (NL) 

Coordenador de autoavaliação 
do agrupamento 

Professor do grupo do quadro do agrupamento 4 (2 L + 2 NL) 

Coordenador da Cidadania e 
Desenvolvimento 

Professor do grupo do quadro do agrupamento 1 (L) 

Coordenador do Projeto 
Cultural de Escola 

Professor do grupo do quadro do agrupamento 5 (3 L + 2 PNA) 

Coordenador de Flexibilidade 
Curricular 

Professor do 2.º e 3.º ciclos e secundários  9 (L) 

Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI) 

Subdiretora 
Coordenadora de Departamento do 1.º ciclo 

Coordenadora dos Diretores de Turma do 2.º ciclo 
Coordenadora dos Diretores de Turma do Secundário 

Coordenadora do Departamento de Educação Especial 

3 (2 L+ 1 NL) 

Coordenadora EMAEI Coordenadora da Educação Especial 2 (L) 
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Equipa do gabinete de imagem 
e comunicação 

N.º de tempos a distribuir pelos vários elementos 6 (L) 

Coordenador Eco-escolas Professor  2 (L) 

Coordenador de ERASMUS Professor do grupo do quadro do agrupamento 3 (L) 

Coordenador do Projeto 
Promoção e Educação para a 

Saúde 
Professor do grupo do quadro do agrupamento 5 (3 L+ 2 NL) 

Elemento da secção de 
formação e monitorização da 

comissão pedagógica do centro 
de formação 

Professor do grupo do quadro do agrupamento 2 (NL) 

Delegado de Segurança Professor do grupo do quadro da escola: EDNAP e ESSMO 2 (NL) 

Coordenador do Desporto 
Escolar 

Professor do grupo 260 ou 620 do quadro do agrupamento 3 (1 L + 2 NL) 

Direção de instalações Direção de instalações específicas 2 (NL) 

Trabalho colaborativo Todos os docentes 1 (NL) 

 

b) Direção de Turma 

• O Diretor de Turma deve lecionar à mesma turma as disciplinas ou áreas disciplinares atinentes à sua Área 

Disciplinar; 

• O Diretor de Turma é um elemento chave no relacionamento entre alunos, docentes e encarregados de 

educação. Por ele passa toda a vida escolar do aluno. 

• Os critérios de escolha dos Diretores de Turma obedecem ao seguinte: 

i. Dar continuidade ao cargo; 

ii. Revelar capacidades para lidar com sensibilidades diferentes, sendo capaz de promover o diálogo e 

estabelecer uma boa relação interpessoal entre docentes, assistentes operacionais e encarregados de 

educação; 

iii. Ser metódico e organizado; 

iv. Ser um bom moderador de conflitos; 

v. Mostrar interesse e disponibilidade para o desempenho do cargo. 

• As direções de turma devem ser atribuídas preferencialmente a professores do quadro da escola. 

• A um docente não deve, em princípio, ser atribuída mais do que uma direção de turma. 

• Os diretores de turma devem (alínea b), n.º 2 art.º 10.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018): 

✓ Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos conteúdos curriculares das diferentes 

disciplinas promovendo a interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular;  

✓ Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua regularidade 

e diversidade; 

✓ Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que garantam o 

sucesso escolar de todos os alunos; 

✓ Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às diferentes ofertas por esta promovida; 

✓ Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola com a família, em articulação com os 

docentes do conselho de turma; 

✓ Promover mecanismos de devolução de informação às famílias. 
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• Competências do diretor de Turma em conformidade com a resolução do conselho de ministros n.º 

53-D/2020 – Manual de Procedimentos (Anexo XVII) 

 

• Assessor do Coordenador de Diretores de Turma – Assessor de ano 

O assessor do Coordenador dos Diretores de Turma é um Diretor de Turma de cada ano de escolaridade que articula 

o trabalho desenvolvido com os DT desse ano e o Coordenador. 

• Por cada ano de escolaridade, é designado um assessor que coordena os Diretores de Turma do ano 

que representa. 

• Reúne mensalmente com os Diretores de Turma. 

• Coordena o Programa de Mentoria /Projeto de Entreajuda. 

• Acompanha o Projeto TUTOR+. 

• Articula com o Coordenador de Flexibilidade Curricular os projetos desenvolvidos nesse âmbito. 

• Faz o levantamento das dificuldades/problemas, procurando encontrar estratégias para a sua 

resolução. 

 

2.10 Plano de substituição de docentes 

a) No Pré-Escolar: 

i. Se o Educador sabe antecipadamente que vai faltar avisa os pais /encarregados de educação. 

As crianças que comparecerem na escola serão acompanhadas pelo assistente operacional e ocuparão a sala 

de aula/espaço do ATL;  

ii. Quando o Educador faltar por motivos imprevistos, adota-se o procedimento referido em i); 

b) No 1.º ciclo: 

i. Se o docente sabe antecipadamente que necessita de faltar avisa os encarregados de educação de que os 

alunos não terão aulas; os alunos que comparecerem na escola serão acompanhados pelo assistente 

operacional. 

ii. Quando a falta do professor for por motivos imprevistos, os alunos podem permanecer na sala, 

acompanhadas pelo assistente operacional e/ou pelo professor do apoio educativo e/ou supervisão de outro 

professor. 

c) Nos 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário: 

1- Se o docente sabe antecipadamente que necessita de faltar, pode desencadear os procedimentos 

seguintes: 

i. Contacta com outro professor do conselho de turma para permutar (área docente>sumários>horário) a 

aula ou do mesmo grupo disciplinar para o substituir, recorrendo à aplicação existente no programa 

Inovar+ (área docente>sumários>substituições). O docente não terá falta, se ocorrer a substituição ou se 

a permuta se efetuar no prazo de dez dias úteis;  

2- Se o docente falta por motivos imprevistos: 

i. Contacta o Coordenador de Área Disciplinar que organiza a substituição do docente; 

ii. O Coordenador de Área Disciplinar informa a Direção para geral@aensm.pt dos procedimentos 

realizados, indicando as horas para as quais tem substituto e as que estão sem substituição. 

iii. Recorrer a outros recursos (SOS sala de aula): SPO, Equipas de Bibliotecas, Assistentes Operacionais … 
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• Ausência do docente a aulas para participar em reuniões, sessões de trabalho oficiais ou visitas 

de estudo 

Considera-se que o horário do professor foi, naquele dia ou hora, alterado pelo que não lhe deve ser marcada 

falta ao serviço nos registos administrativos oficiais e de turma. Deve, no entanto, deixar plano de aula para 

cumprimento do serviço letivo distribuído. 

 

2.11 Plano de Formação do pessoal docente e não docente 

A escola é hoje entendida como uma organização social complexa, onde os seus atores (Pessoal Docente, Não 

Docente e Discente) desenvolvem modos próprios de relacionamento e de aprendizagem. Num momento em que 

as escolas são alvo de uma crescente visibilidade relativamente ao seu desempenho, é natural que as mesmas 

pretendam melhorar a sua ação de forma a otimizar o desempenho dos seus alunos. Por outro lado, a bibliografia 

específica nesta área tem dado conta de alguma falta de “eficácia” das ações de formação realizadas de forma 

“avulsa”, desenquadradas das necessidades reais da escola a que pertencem os professores “alvo” dessa 

formação. 

Procura-se, portanto que este plano, constitua um todo coerente onde a formação dos seus agentes tenha uma 

ligação direta com a escola e os seus alunos, e com as suas necessidades específicas tendo em vista o 

cumprimento do Projeto Educativo, no sentido da melhoria contínua dos métodos e procedimentos e 

consequentemente, dos resultados globais. 

Tendo por base estes princípios a operacionalização do plano de formação da escola traduz-se no seguinte: 

1- Áreas estratégicas de formação 

Docentes: Científico – didática; Didático – pedagógica; Gestão de conflitos na sala de aula; A inteligência 

emocional; O stress e o bem-estar dos docentes; O professor líder na sala de aula; Educação sexual; 

Autoavaliação da escola; A mediação escolar; Tecnologias da Informação e Comunicação; implementação e 

monotorização das práticas de qualidade da escola. 

 

Não Docentes: Bibliotecas Escolares; Tecnologias da Informação e Comunicação; Higiene e Segurança no 

Trabalho; Gestão de Processos; Relações Interpessoais. 

2- Constituição de equipas de formadores internos na escola. 

3- Estabelecimento de parcerias com outras escolas ou instituições de ensino superior; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto Curricular de Agrupamento faz parte integrante do Projeto Educativo. 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 6 de outubro de 2020 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                     Página 48 de 242 

MAIO, 2020 

Adenda ao Plano de Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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I – INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM), após a implementação do Projeto de Autonomia 

e Flexibilidade Curricular (PAFC), considerou essencial refletir e aprofundar sobre aspetos relacionados 

com a matriz curricular, as metodologias de ensino/aprendizagem e o processo de avaliação dos alunos, 

tendo decidido elaborar o Plano de Inovação, apresentado em julho de 2019 ao abrigo da Portaria n.º 

181/2019 de 11 de junho, contemplando medidas de inovação curricular para o 1.º ciclo e de organização 

do ano escolar. 

 

Efetivamente, o desenvolvimento da Autonomia e Flexibilidade Curricular revelou-se como uma 

oportunidade de mobilização para novas metodologias de ensino e aprendizagem, consubstanciadas no 

trabalho colaborativo entre docentes, permitindo uma efetiva integração no currículo de boas práticas já 

existentes no agrupamento, flexibilizando espaços e tempos escolares. 

Em 2017/2018 abraçamos o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular em todas as turmas do 1.º ano 

do 5.º e 7.º ano. Em 2018/2019 alargámos aos 2.º, 7.º, 8.º e 10.º anos. Em 2019/2020 estavam envolvidos 

todos os anos de escolaridade, exceto o 12.º ano. 

 

Foram desenvolvidos diversos projetos construídos no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), 

que impulsionaram os alunos a investigar, formular hipóteses, manipular variáveis, deduzir, relacionar, 

inferir, interagir, apresentar, comunicar, a tomar decisões, a assumir compromissos, numa abordagem que 

potenciou a interdisciplinaridade das aprendizagens essenciais das ciências experimentais, geografia, 

história, português, matemática, artes, tecnologias da informação e comunicação, entre outros. Foi assim 

possível contrariar a dispersão curricular, promovendo experiências educativas facilitadoras do 

desenvolvimento das competências constantes do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

A constituição de equipas educativas, em 2019/2020, visou a corresponsabilização de um grupo de 

professores que leciona o mesmo ano de escolaridade, pelo desempenho de um grupo de alunos, tendo 

cada equipa sido constituída com três ou quatro turmas do mesmo ano de escolaridade e coordenada por 

um docente que lidera a equipa educativa, orientando e supervisionando a gestão do currículo nas suas 

múltiplas formas, disci, multi, inter e transdisciplinar, facilitando o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, a articulação horizontal das aprendizagens essenciais e a monitorização dos resultados 

dos alunos. Reunindo quinzenalmente, o trabalho das equipas educativas, permitiu valorizar a inter-

relação dos conhecimentos das diversas áreas disciplinares, desenvolver as aprendizagens significativas 

através da interdisciplinaridade e envolveu todos os docentes, garantindo a promoção das aprendizagens 

essenciais inscritas na matriz das diferentes disciplinas e desenvolvendo as competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Trabalhando desta forma, foi possível também respeitar a 

individualidade dos alunos, levando cada um a alcançar mais sucesso. 
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Mantendo as medidas aprovadas para o 1.º ciclo, apresentamos esta adenda ao Plano de Inovação para o 

triénio 2020-2023, alargando as medidas de inovação curricular agora ao 2.º ciclo do Ensino Básico, numa 

gestão superior a 25% das respetivas matrizes curriculares-base. 

Pretendemos ainda, continuar com a organização semestral do Calendário Escolar, no Agrupamento, em 

que a divisão em dois semestres será oportunamente efetuada, após a publicação do calendário escolar 

nacional. 

 

 

II – CONCEÇÃO DA ADENDA AO PLANO DE INOVAÇÃO 

1-Conceção das medidas apresentadas 

Para o alargamento das medidas do PI, procedeu-se à reflexão sobre a organização da escola, realizada 

por pais, alunos e professores no sentido de encontrar outras formas de levar os alunos a aprender mais 

e melhor. 

Foram também envolvidos, em diferentes momentos, delegados e subdelegados de turma, equipas 

pedagógicas, todos os coordenadores de áreas disciplinares, de departamento, da flexibilidade 

curricular; em reunião realizada a 2 de abril 2020 foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho 

Pedagógico e no dia 15 de abril pelo Conselho Geral, registando o seguinte parecer: “esta adenda ao 

Plano Inovador é globalmente adequado às necessidades e compromissos assumidos anteriormente pelo 

Agrupamento, dando respostas curriculares e pedagógicas específicas com vista ao sucesso de todos os 

alunos contribuindo para alcançar as competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória”. 

 

2-Identificação das necessidades e assunção dos compromissos  

Pretendemos promover a melhoria das aprendizagens, através do desenvolvimento de uma avaliação 

formativa cada vez mais consistente, privilegiando uma aprendizagem de qualidade e num período do 

tempo mais alargado (organização em dois semestres), a obtenção e ponderação de mais informações 

recolhidas através de instrumentos diversificados. 

Por outro lado, dada a natureza interdisciplinar das aprendizagens, a inovação curricular decorre de 

uma natural integração do currículo, resultante do trabalho desenvolvido no âmbito da flexibilidade 

curricular.   

Assim, partindo das necessidades identificadas e tendo como propósito o sucesso pleno dos alunos, 

pretendemos: 

1. Melhorar a qualidade das aprendizagens. 

2. Desenvolver a criatividade dos alunos. 

3. Consolidar a dimensão formativa da avaliação. 

4. Promover o trabalho colaborativo em equipas educativas. 

5. Organizar um Calendário Escolar Semestral. 
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NECESSIDADES OBJETIVOS COMPROMISSOS 

Qualidade das 
aprendizagens  

Aplicar metodologias ativas. 
Diversificar estratégias de 
ensino/aprendizagem para a 
concretização das 
Aprendizagens Essenciais, 
consistentes com o Perfil do 
Aluno. 

Reduzir as taxas de retenção: 
- no 1.º ciclo, aproximar a 0%; 
- nos 2.º e 3.º ciclos reduzir a taxa 
atual em 25%.  

Desenvolver a 
criatividade dos 
alunos 

Desenvolver a produção cultural 
e artística dos alunos. 

Renovar as dinâmicas didáticas das 
disciplinas da área artística, 
valorizando o seu caráter 
transdisciplinar. 

Consolidar a 
dimensão 
formativa da 
avaliação 

Diversificar e aumentar a 
frequência de aplicação dos 
instrumentos de avaliação 
formativa. 
Incrementar o recurso ao 
feedback do trabalho 
desenvolvido pelos alunos. 

Utilizar, no mínimo, quatro 
instrumentos de recolha de 
informação/avaliação, por semestre. 
Reforçar, de forma contínua e 
sistemática, o feedback do trabalho 
desenvolvido pelos alunos a estes 
bem como aos encarregados de 
educação. 

Promover o 
trabalho 
colaborativo em 
equipas 
educativas 

Organizar equipas pedagógicas 
nos 2.º, 3.º ciclos e ensino 
secundário. 
Centrar a gestão do currículo 
no trabalho a desenvolver pelas 
equipas pedagógicas. 

Organizar as equipas pedagógicas em 
sede de distribuição de serviço. 
 
Criar condições, atribuindo horas não 
letivas, para a realização de sessões 
regulares formais e informais. 

Organizar o 
calendário 
escolar semestral 

Estruturar um calendário 
semestral para todos os níveis 
de escolaridade do AENSM. 

Realizar quatro momentos de reporte 
de avaliação aos alunos e 
encarregados de educação. 
No final de cada semestre será 
atribuída avaliação sumativa e o 
reporte formal de avaliação 
(qualitativa), a meio do semestre, 
permitindo assim ajustar processos e 
estratégias. 

 

III- PROPOSTA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR. 

A adenda deste plano pretende também abranger a implementação do plano em vigor ao 1.º ano de 

escolaridade, no ano letivo 2020/2021, com consequente implementação do Plano até 2023/2024. 

a) Gestão curricular 

O PI propõe a restruturação da matriz curricular, alterando a carga horária de algumas disciplinas, para 

o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, criando novas disciplinas, da seguinte forma:  

CICLO ANO NOVAS DISCIPLINAS COMPONENTES DURAÇÃO 

1.º 
1.º e 2.º 

APENDER EXPERIMENTANDO EA, OC, AE, EM 
9h 

3.º e 4.º 7h 

2.º 5.º e 6.º 

OFICINA DAS LÍNGUAS Port, Ing 2t 

HISTÓRIA E CIDADANIA Hist, CD 3t 

MATIC Mat, TIC 2t 

EVTM EV, ET, EM 5t 
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Continuamos no 3.º ciclo e secundário a desenvolver atividades no âmbito da Flexibilidade Curricular, 

propostas pelas respetivas equipas educativas, de acordo com os objetivos previstos no Projeto Educativo 

e, gradualmente, iremos propor novas adendas ao nosso plano de Inovação no âmbito da inovação 

curricular, para estes níveis de ensino.  

Apresentamos de seguida as matrizes curriculares por ciclo/ano, a explicitação e justificação das novas 

disciplinas. 

Referimos ainda que as duas matrizes propostas respeitam o cumprimento do total da carga horária relativa 

ao ciclo e nível de ensino. 

Para as novas disciplinas, serão elaborados documentos curriculares próprios, nomeadamente, planificação 

das aprendizagens essenciais resultantes das disciplinas agregadas em sintonia com os referenciais 

curriculares, estratégias, atividades e critérios de avaliação.  

No final de cada semestre, as novas disciplinas terão a respetiva avaliação com nível atribuído em pauta e 

no registo individual do aluno, acautelando os procedimentos adotados para todas as outras disciplinas, 

tendo como referencial as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

1.º ciclo 

No 1.º ciclo do ensino básico propomo-nos dar continuidade às medidas já aprovadas no PI, com a disciplina 

“Aprender Experimentando” que agrega Estudo do Meio, Educação Artística e Física, Apoio ao Estudo e 

Oferta Complementar. Pretende-se que o aluno aprenda de forma globalizante/transdisciplinar, 

envolvendo-se cada vez mais nas tarefas que lhe são propostas, 

Desenvolvendo assim competências a nível social, ambiental, artístico e da saúde. Por outro lado, estas 

áreas devem, também, funcionar em articulação horizontal com as restantes disciplinas do currículo. 

 

1.º ciclo 1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 

Componentes de currículo 
Tempos 
Letivos 

Tempos 
Letivos 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 

T
IC

 

Português  7 7 

Matemática 7 7 

Estudo do Meio 2 2 

Aprender Experimentando 9 (540 min) 7 (420 min) 

Estudo do Meio 1 1 

Educação Artística 
(5) (5) 

Educação Física 

Apoio ao Estudo 
(3) (1) 

Oferta Complementar: Ciência + 

Inglês --- 2 

Total de tempos 25 25 

Total de Minutos 1500 1500 

% Minutos a gerir 36% 28% 
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No 1.º ciclo pretende-se gerir cerca de 32% do currículo. 

 

2.º ciclo  

A criação de novas disciplinas no 2.º ciclo decorre dos problemas detetados no início de ciclo, conduzindo 

à necessidade de: 

• Treinar a comunicação oral e escrita. 

• Aproximar a matemática à realidade/ao concreto.  

• Consolidar a intenção de desenvolvimento da criatividade dos alunos do Agrupamento. 

• Aumentar a capacidade de concentração e bem-estar dos alunos. 

• Dar continuidade às atividades interdisciplinares e transdisciplinares, a par do trabalho em 

equipas educativas, realizado nos anos anteriores. 

Assim, apresentamos a matriz, com as alterações propostas: 

Matriz 2.º ciclo 

Componentes do currículo 
Carga Semanal 

5.º ano 
Carga Semanal 

6.º ano 

Português 200 150 

Inglês 100 100 

Matemática 200 200 

Ciências Naturais 100 100 

Educação Física 150 150 

OFICINA DAS LÍNGUAS a) 100 100 

HISTÓRIA E CIDADANIA b) 150 200 

MATIC c) 100 100 

EVTM d) 250 250 

Totais 1350 1350 

% Minutos a gerir 44,4% 48,1% 

Educação Moral e Religiosa Católica 50 50 

MOVIMENTO E SAÚDE* e) 50 50 

* MOVIMENTO E SAÚDE- Disciplina de Oferta Complementar – Lecionada por um docente de 
Educação Física, pretende melhorar e desenvolver capacidades motoras e adquirir 
competências básicas que tornem os alunos mais capazes, incrementando a sua capacidade 
de concentração, levando-os a aprendizagens bem-sucedidas, ao bem-estar e a mais saúde. 

Novas disciplinas a funcionar nos 5.º e 6.º anos:  
a) OFICINA DAS LÍNGUAS: Esta disciplina agrega aprendizagens essenciais afins de 

Português e Inglês, tais como a compreensão, interação e a expressão oral e escrita, 
dado que a capacidade de comunicação multilinguística é determinante no mundo 
atual. Um excelente domínio da língua inglesa (primeira língua na comunidade 
mundial) e da língua materna permitirão ao aluno exprimir e representar 
conhecimento em várias áreas do saber. A lecionar por dois docentes, em 
coadjuvação. 

b) HISTÓRIA E CIDADANIA - Procura realçar a ação dos indivíduos e das comunidades no 
processo histórico, nomeadamente, através da valorização da História e do 
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Património locais e paralelamente valorizar o respeito pela diferença, 
reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, cultural e de género, agregando as 
aprendizagens essenciais da história e da Cidadania, lecionada por um só professor. 

c) MaTiC - Contribui para a promoção de competências nas áreas de Matemática e 
Ciências com recurso às TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), agregando 
aprendizagens essenciais da Matemática, Ciências e da TIC. Articulará saberes 
integrantes da metodologia STEM. Perspetiva o desenvolvimento de aptidões a nível 
do raciocínio, espírito crítico, da resolução de problemas, experimentação, análise 
e comunicação, tendo em conta as áreas de competências consideradas no Perfil do 
Aluno. Aproximar a matemática ao quotidiano/concreto evitará a frequente 
desmotivação dos alunos pela Matemática, logo no início do 2º ciclo. Lecionada por 
dois professores em coadjuvação. 

d) EVTM - Esta disciplina/oficina agrega as aprendizagens essenciais de Educação 
Visual, Tecnológica e Musical, associando a tecnologia às artes, levando os alunos a 
desenvolver projetos de maior dimensão, valorizando a disciplina de Música e dando 
um maior contributo para o desenvolvimento da criatividade e cultura artística dos 
alunos, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido no âmbito da flexibilidade 
curricular, por exemplo,1.ºFestival das Lanternas Flutuantes, Solidariedade em 
Concerto, Cantar Abril, entre outros, ao mesmo tempo que ajuda a construir a 
identidade do Agrupamento. Lecionada por dois docentes. 

 

b) A organização do ano escolar  

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria continua a propor para a sua organização o calendário 

escolar semestral em que o ano letivo ficará dividido em dois períodos de tempo aproximadamente 

iguais - dois semestres. 

Assim e obedecendo também ao calendário escolar nacional, faremos as seguintes interrupções: 

• Outono (próximo de 1 de novembro);  

• Natal; 

• Inverno (a semana seguinte ao final de 1.º semestre); 

• Carnaval; 

• Páscoa. 

Pretende-se com este calendário, agilizar o trabalho das equipas educativas, bem como a valorização da 

avaliação formativa sistemática e contínua no processo de ensino e aprendizagem do aluno e a interação 

com a família que será consubstanciada em quatro momentos de reporte formal de avaliação aos alunos e 

aos encarregados de educação, traduzindo-se o primeiro e o terceiro numa apreciação qualitativa do 

trabalho desenvolvido pelo aluno até esse momento e os dois restantes de carácter sumativo. O primeiro 

momento de reporte de avaliação será concretizado previsivelmente na última semana de novembro e o 

terceiro na primeira semana de abril, coincidindo os momentos de avaliação sumativa (2.º e 4.º) com o 

final dos semestres. 

 

IV – Plano de formação 

PESSOAL DOCENTE 

Modalidade Temática da ação Destinatários 

OFICINA 
Aprender Matemática no Jardim de Infância Docentes do grupo 100 

Avaliação nos ensinos básico e secundário: 
como avaliar para o sucesso educativo? 

Todos os grupos de recrutamento 
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Gerir projetos no âmbito da autonomia e 
flexibilidade curricular - a metodologia do 
trabalho de projeto 

Professores dos 2.º e 3.º ciclos 
dos Ensinos 

Metodologia de leitura e escrita Docentes do grupo 110 

Dislexia: Um Diálogo entre as Neurociências 
e a Educação. Método Fonomímico 

Todos os grupos de recrutamento 

Metodologias diversificadas no ensino das 
disciplinas de Ciências Sociais e Humanas 

Docentes dos grupos 200, 400, 
410, 420. 

Metodologias diversificadas no ensino de 
Línguas 

docentes dos grupos 200, 210, 
220, 300, 320, 330, 340, 350. 

CURSO 

Metodologias diversificadas no âmbito das 
disciplinas de matemática e das ciências - 
trabalho em rede 

Todos os grupos de recrutamento 

Bibliotecando em Tomar 
Docentes de todos os grupos de 
recrutamento. 

III Jornadas Pedagógicas No Trilho do 
Jurássico – Sustentabilidade em dialética 

Docentes dos grupos 230, 420, 
510, 520. 

Ação de 
curta 

duração 

Seminário Regional de Educação Todos os grupos de recrutamento 

Perturbação do Espetro do Autismo Todos os grupos de recrutamento 

Intervenção Multinível – Educação Inclusiva Todos os grupos de recrutamento 

Metodologias para o Ensino à distância Todos os grupos de recrutamento 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

CURSO 

Conhecer e intervir na perturbação do 
Espetro de Autismo - o Papel dos Assistentes 
Operacionais. 

Assistentes Operacionais 

Tratamento do Fundo Documental em 
Bibliotecas Escolares. 

Assistentes Operacionais 

Normas e procedimentos no âmbito dos 
programas de gestão escolar 

Assistentes Técnicos 

Ação de 
curta 

duração 

Primeiros Socorros Assistentes Operacionais 

Relações interpessoais Assistentes Operacionais 

Atendimento ao Público Assistentes Operacionais 

 

V – Autoavaliação do Plano de Inovação 

A monitorização e avaliação do desenvolvimento deste Plano estará a cargo da equipa de autoavaliação do 

AENSM.  

Pretende-se, em face da nova organização semestral, das novas disciplinas criadas, algumas a funcionar 

por semestres, da aplicação de metodologias mais ativas e da maior ênfase dada à modalidade formativa 

da avaliação, monitorizar o Plano ao nível dos recursos necessários, da prática letiva, ou seja, do trabalho 

em sala de aula ou em laboratório/oficina, da avaliação das aprendizagens e, obviamente, da satisfação 

de toda a comunidade escolar, isto é, do impacto e da mudança que a implementação destas novas medidas 

possam ter. Por outro lado, importa, também, avaliar se o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, 

claramente assumido na criação das novas disciplinas, com uma autonomia superior a 25% na gestão 

curricular, tem o efeito preconizado nos pressupostos da implementação da Flexibilidade Curricular.  

Monitorizar e avaliar o Plano de Inovação é um processo de acompanhamento, regulação e revisão da sua 

execução, visando alcançar os objetivos. A avaliação/monitorização do Plano exige a recolha de 
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informações/dados sobre as ações, medidas e atividades, pela Equipa de Autoavaliação e pelas estruturas 

educativas intermédias e de topo. 

Este processo de monitorização será realizado ao longo do ano e passará por três fases: 

• 1.ª fase: Construção de instrumentos de análise e recolha de informação, tais como: 

Grelhas de observação/análise focando os aspetos tratados e o grau de adequação. 

Indicadores sobre os resultados. 

Listas para detetar problemas/obstáculos. 

• 2.ª fase: Recolha da informação - Métodos de recolha: 

Inquéritos/questionários; 

Análise documental; 

Análise estatística; 

Focus Group (reuniões em pequeno grupo de alunos/professores para discussão/recolha de 

informação).  

• 3.ª fase: Dar o necessário feedback à comunidade escolar, sobre a eficácia do Plano de Inovação, 

permitindo assim uma alargada reflexão. 

Recolhidos, tratados e analisados os dados, estes serão apresentados ao Conselho Pedagógico e à 

Comunidade Educativa através das diferentes estruturas educativas, sempre que possível, por ciclo de 

ensino, com o objetivo de dar o imprescindível feedback. Deste deverá decorrer uma ampla reflexão sobre 

o que correu bem e o que deve ser aperfeiçoado, possibilitando consolidar práticas para melhorar as 

aprendizagens e o bem-estar dos alunos, mas também, o abandono e correção das medidas que não se 

mostraram eficazes.  
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ANEXO II 

Oficina das Línguas 

5.º ano 

Conteúdos a Lecionar 

PORTUGUÊS INGLÊS 
Nº DE AULAS 

PREVISTAS 
AREAS TEMÁTICAS RECURSOS AREAS TEMÁTICAS RECURSOS 

“A LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTA-SE…” 

• Identificar países de língua oficial portuguesa 

• Diferenças entre português falado e escrito nos 
diferentes países lusófonos (p. 12 e 13 do manual). 

 

 

ATIVIDADES DE LEITURA: 

• Sessões de leitura recreativa adequadas aos 
géneros textuais estudados 
  

ATIVIDADES DE ESCRITA: 

•  Atividades de escrita criativa (escrita a partir de 
imagens, acrósticos, palavras cruzadas, …) 

• Escrita para apropriação de técnicas e modelos  
 

 

 

FESTIVIDADES/DIAS COMEMORATIVOS 

 

DIA DE TODOS OS SANTOS: 

• História / tradições 

• Comparação da festividade com o Halloween  

• Vocabulário (jogo de palavras, vídeo…) 
 

DIA DE SÃO MARTINHO: 

Vídeos 

PPT 

Manual 

Fichas 

Jogos de 

palavras 

Quadro 

Computador 

Internet 

 

 

 

(Dossier do 

professor – 

Livro Aberto- 

materiais de 

apoio) 

REINO UNIDO: 

• Localização geográfica 

• Constituição do Reino Unido (The best of…); 

• Aspetos Culturais (bandeira, hino, símbolos, 
moeda, capitais, gastronomia, monumentos…) 

 

OUTROS PAÍSES DE LÍNGUA INGLESA (EUA, Austrália, 

Nova Zelândia, África do Sul): 

• Localização geográfica 

• Constituição 

• Aspetos Culturais (bandeira, hino, símbolos, 
moeda, capitais, gastronomia, monumentos…) 

 

FAMÍLIA: 

• Família Real Britânica 

• Celebridades 
 

DESCRIÇÃO FÍSICA / ROUPAS E ACESSÓRIOS: 

• Descrição física 
 

 

TIPOS DE CASA (CASAS TIPICAMENTE BRITÂNICAS):  

• A casa (tipos de habitação, divisões e espaços 
exteriores)  

 

Vídeos 

“Passport” 

Manual 

PPT 

Fichas 

/quizzes 

Jogos de 

palavras 

Quadro 

Computador 

Internet 

 

31 aulas 

(+ / -) 
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• Tradições 

• Conhecer a Lenda 
 

NATAL: 

• Tradições 

• Escrever lista de desejos/lista de ofertas (só 
presentes que não se compram com 
dinheiro)/mensagens de Natal/Postais de 
Natal, … 

 

 

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL (2 de abril)  

 

• Escrita de mensagens de incentivo à leitura 

• Leitura de conto de Hans Christian Andersen 
 

ALIMENTAÇÃO: 

• Refeições (EUA e Reino Unido) 
 

ROTINA DIÁRIA: 

• Rotinas das celebridades 
 

FESTIVIDADES/DIAS COMEMORATIVOS 

 

HALLOWEEN: 

• História / tradições 

• Comparação da festividade entre UK e EUA 

• Estabelecer comparação com a tradição 
portuguesa “Dia de todos os Santos”. 

• Vocabulário (jogo de palavras, vídeo…) 
 

CHRISTMAS: 

• Vocabulário 

• Carols 
 

DIA DE S. VALENTIM: 

• Escrita de mensagens 
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ANEXO III 

História e Cidadania 

5.º ano 

1.º Semestre 

Subdomínio Domínio Aprendizagens Essenciais Tempos 

A Península 
Ibérica – 

Localização e 
Quadro Natural 

A Península Ibérica 
– Localização 

 
A Península Ibérica 
– Quadro Natural 

 
Educação 
Ambiental 

Identificar e localizar os elementos geométricos da esfera terrestre numa rede cartográfica; 

Interpretar diferentes tipos de mapas utilizando os elementos de um mapa: rosa dos ventos, título, 

legenda e escala; 

Localizar Portugal continental e insular, em relação a diferentes espaços geográficos (Península 

Ibérica, Europa, Mundo), com recurso aos pontos cardeais e colaterais e a outros elementos 

geográficos de referência; 

Descrever e representar em mapas as principais características da geografia física (relevo, clima, 

hidrografia e vegetação) em Portugal e na Península Ibérica, utilizando diferentes variáveis visuais 

(cores e símbolos); 

Utilizar representações cartográficas (em suporte físico ou digital) na localização dos elementos 

físicos do território e na definição de itinerários; 

Descrever situações concretas referentes a alterações na paisagem, decorrentes da ação humana; 

Reconhecer impactos das alterações climáticas; 

Promover a utilização sustentável de recursos hídricos; 

Aplicar as TIC e as TIG para localizar e conhecer características físicas do território português e da 

Península Ibérica; 

Identificar/aplicar os conceitos: localização, rosa dos ventos, pontos cardeais e colaterais, bússola, 

itinerário, planta, globo terrestre, mapa, planisfério, continente, oceano, equador, trópicos, 

hemisfério, formas de relevo do litoral, erosão marinha, cursos de água, vegetação natural, zona 

temperada. 

16 

A Península 
Ibérica – dos 

Primeiros Povos 
à Formação de 

As Primeiras 
comunidades 
humanas na 

Península Ibérica 

Distinguir o modo de vida das comunidades recolectoras do das comunidades agropastoris, 

nomeadamente das castrejas; 

Compreender que o processo de sedentarização implicou uma maior cooperação interpessoal, 

criando as bases da vida em sociedade; 

4 
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Portugal 
(Século XII) 

Identificar os povos que se instalaram na Península Ibérica, relacionando esse fenómeno com a 

atração exercida pelos recursos naturais; 

Aplicar o conceito de fonte histórica, partindo da identificação de vestígios materiais; 

Identificar/aplicar os conceitos: utensílio, recoleção, nómada, sedentário. 

Os Romanos na 
Península Ibérica 

Identificar ações de resistência à presença dos romanos; 

Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica; 

Aplicar o método de datação a. C e d. C.; 

Identificar/aplicar os conceitos: cristianismo, era cristã, romanização. 

4 

Os Muçulmanos na 
Península Ibérica 

Analisar o processo muçulmano de ocupação da Península Ibérica, reconhecendo a existência de 

interações de conflito e de paz; 

Identificar aspetos da herança muçulmana na Península Ibérica; 

Identificar/aplicar os conceitos: árabe, muçulmano, mouro, reconquista. 

4 

Interculturalidade 
(diversidade 
cultural e 
religiosa) 

Aceitar e/ou argumentar pontos de vista; 

Promover atitudes de respeito pela diferença cultural e religiosa; 

Confrontar ideias e perspetivas geográficas; 

Aplicar as TIC e as TIG para conhecer características das principais religiões e culturas 

4 

Apresentação 
Operacionalização de regras e ferramentas digitais a usar em sala de aula/Ensino à Distância. 

2 

Avaliação (diagnóstica, formativa, sumativa, autoavaliação) 10 

Total 44 

 

2.º Semestre 

Subdomínio Domínio Aprendizagens Essenciais Tempos 

Portugal do 
Século XIII ao 
Século XVII 

A Formação do 
Reino de Portugal 

Contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a formação do Reino de Portugal no 

movimento de conquista cristã, ressaltando episódios de alargamento do território e da luta de D. 

Afonso Henriques pela independência; 

Referir os momentos-chave de autonomização e reconhecimento da independência de Portugal, 

nomeadamente o Tratado de Zamora e o reconhecimento papal da nova potência; 

Identificar/aplicar os conceitos: condado, reconquista, fronteira, independência, reino, monarquia. 

5 

Património 
Cultural 

Valorizar e respeitar o Património Local e Nacional; 

Aplicar conhecimentos adquiridos; 

Integrar aprendizagens em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

Desenvolver a sensibilidade estética. 

3 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Página 61 de 242 

Portugal nos 
Séculos XIII e XIV 

Caracterizar os modos de vida dos diversos grupos sociais (clero, nobreza e povo); 

Sublinhar a importância das comunidades judaica e muçulmana na sociedade medieval portuguesa; 

Relacionar a organização do espaço português do século XIII com os recursos naturais e humanos e 

com a distribuição das atividades económicas; 

Reconhecer a importância assumida pela expansão de feiras e de mercados no crescimento 

económico do século XIII; Analisar a fixação das fronteiras e do território nacional levada a cabo ao 

longo do século XIII e reconhecida pelo Tratado de Alcanizes em 1297; 

Identificar monumentos representativos do período; 

Identificar/aplicar os conceitos: documento; território, produção artesanal, comércio, nobreza, 

clero, burguês, concelho, carta de foral, ordem religiosa, mosteiro, tratado. 

5 

1383-85 – Um 
tempo de 
revolução 

Referir as causas políticas e sociais que desencadearam a crise de 1383-85; 

Identificar a crise de 1383-85 como um momento de rutura e a primeira grande crise portuguesa; 

Referir os aspetos mais importantes da ação do Mestre de Avis, de Nuno Álvares Pereira, de Álvaro 

Pais e de João das Regras; 

Destacar a importância das Cortes de Coimbra na legitimação do novo rei, dando início a uma nova 

dinastia; 

Evidenciar o carácter decisivo da batalha de Aljubarrota; 

Identificar/aplicar os conceitos: revolução, dinastia, Cortes, crise, burguês. 

5 

Instituições 
políticas e 

participação 
democrática 

Valorizar a dignidade humana, a justiça e a equidade; 

Compreender a existência de grupos privilegiados em todo o processo histórico; 

Comparar ações de indivíduos, grupos em diferentes momentos; 

Reconhecer aspetos de mudança e permanência no processo histórico-cultural. 

3 

Portugal nos 
Séculos XV e XVI 

Identificar as principais etapas do processo de exploração da costa ocidental africana; 

Referir a importância do conhecimento dos ventos e das correntes marítimas para a progressão pela 

costa ocidental africana; 

Identificar os principais navios e instrumentos náuticos utilizados pelos portugueses na expansão 

marítima; 

Destacar a ação do Infante D. Henrique e de D. João II; 

Localizar territórios do império português quinhentista; 

Referir o contributo das grandes viagens para o conhecimento de novas terras, povos e culturas, 

nomeadamente as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral e de Fernão de Magalhães; 

Sublinhar a importância dos movimentos migratórios no contexto da expansão portuguesa, 

ressaltando alterações provocadas pela expansão, nomeadamente uma maior miscigenação étnica, a 

troca de ideias e de produtos, a submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres humanos; 

13 
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Reconhecer o papel da missionação católica na expansão portuguesa; 

Valorizar a diversidade cultural e o direito à diferença; 

Enumerar características do estilo Manuelino, sublinhando a sua relação com a expansão marítima; 

Identificar/aplicar os conceitos: expansão marítima, rota, colonização, escravo, etnia e migração. 

Interculturalidade 

Reconhecer em características étnicas, culturais, linguísticas e religiosas de diversas populações 

atuais a influência dos contactos estabelecidos ou promovidos pelos descobrimentos marítimos: 

Compreender o significado do conceito de Cultura; 

Identificar as várias componentes visíveis e não visíveis da Cultura; 

Aprofundar o conhecimento de si e da sua cultura; 

Promover um maior conhecimento sobre a identidade cultural dos pares. 

4 

Portugal: da União 
Ibérica à 

Restauração da 
Independência 

Analisar as consequências políticas da morte de D. Sebastião em Alcácer-Quibir, evidenciando 1578-

80 como o segundo grande momento de crise política e social de Portugal; 

Apontar as causas de descontentamento com o domínio filipino que desembocaram na revolta do 1.º 

de Dezembro de 1640; 

Identificar/aplicar o conceito: União Ibérica Restauração. 

4 

Avaliação (diagnóstica, formativa, sumativa, autoavaliação) 10 

Visita de estudo 2 

Total 54 

Total anual (44+54) 
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ANEXO IV 

 

N.º DE AULAS 
PREVISTAS 
(50MIN.) 

DOMÍNIOS / CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
PRÁTICAS ESSENCIAIS DE 

APRENDIZAGEM 
DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

AVALIAÇÃO 

 

Segurança, 
responsabilidade e 
respeito em 
ambientes digitais 
(10)  
 
 
Office 365 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida 

e responsável no uso de tecnologias, 

ambientes e serviços digitais, sendo capaz 

de: 

Ter consciência do impacto das TIC na 

sociedade e no dia a dia; 

Compreender a necessidade de práticas 

seguras de utilização das 

ferramentas digitais e na navegação na 

Internet e adotar comportamentos em 

conformidade; 

Conhecer e adotar as regras de ergonomia 

subjacentes ao uso de computadores e/ou 

outros dispositivos eletrónicos similares; 

Conhecer e utilizar as normas relacionadas 
com os direitos de autor e a necessidade de 
registar as fontes. 

Usar corretamente um email e 
explorar a suas potencialidades 
e o seu uso responsável. 
Explorara a plataforma Teams 
 

Atividades pensadas pelo 

professor promotoras do 

trabalho articulado com outras 

áreas disciplinares e/ou 

relacionadas com conteúdos 

transversais, tais como a 

promoção da saúde e da 

segurança online. 

 

Sugere-se a realização de 

atividades sobre os conteúdos 

tais como debates, role-playing, 

brainstormings, entre outras. 

 

Navegar em sites matemáticos 

 • Observação 

direta 

• Projetos de 

grupo 

• Participação 

oral 

•  Avaliação do 
aluno segundo os 
seguintes 
parâmetros mais 
relevantes: 
atitudes, autonomia 
e destreza na 
utilização dos 
sistemas 
informáticos, 
trabalho em equipa 
e espírito de grupo, 
participação na 
aula. 

18 

▪ Investigar e 
Pesquisar (4)  

 
Sobre o tema 
A água, o ar, as rochas 
e o solo 
Materiais terrestres 
 

O aluno planifica uma investigação online, 
sendo capaz de: 

• Planificar estratégias de investigação e 
pesquisa online; 

• Definir palavras-chave para localizar 
informação utilizando mecanismos e 

▪ O professor promove uma 
atividade de investigação e 
pesquisa individual, em pares 
ou em grupo, com base em 
temáticas da disciplina, de 
outras áreas disciplinares ou 
transversais ao currículo. 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

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

 
Comunicador / 

Observação direta 

• Projetos de 

grupo 

• Participação 

oral 

•Avaliação do aluno 
segundo os 

Ano Letivo 2020/2021 

MaTiC - PLANIFICAÇÃO ANUAL -5.º Ano 
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 funções de pesquisa simples; Conhecer as 
potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para 
apoiar o processo de investigação e 
pesquisa online; 

• Formular questões que permitam orientar 
a recolha de dados ou informações 
pertinentes, testando e explorando as suas 
potencialidades com o apoio do professor; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e pesquisa; 

• Realizar pesquisa, utilizando os termos 
selecionados e relevantes de acordo com o 
tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da 
informação comparando diversas fontes; 

Adotar comportamentos seguros na 
utilização de ferramentas digitais e na 
navegação na Internet; 

• Identificar e utilizar as normas 
relacionadas com os direitos de autor e a 
necessidade de registar as fontes; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos 
digitais, de forma a permitir a organização 
e gestão de informação de forma prática e 
eficaz. 

 
 Discutir a importância dos minerais, das 
rochas e do solo nas atividades humanas, 
partindo de exemplos locais ou regionais; 

 
 Interpretar informação diversificada sobre 
a disponibilidade e a circulação de água na 
Terra, valorizando a interdisciplinaridade; 

 
 Interpretar informação diversificada sobre 
a disponibilidade e a circulação de água na 
Terra, valorizando saberes de outras 
disciplinas (ex.: História e Geografia de 
Portugal); 

▪ É viável a realização de um 
trabalho de pesquisa em 
torno de uma área em estudo 
de outra disciplina do 5.º ano 
de escolaridade, que deve 
ser organizado e 
implementado nas aulas de 
TIC e depois validado nas 
aulas da disciplina em causa, 
sendo que os professores das 
diferentes disciplinas (TIC e 
outra) devem fazer uma 
planificação conjunta do 
trabalho. 

▪ O professor privilegia o 
trabalho colaborativo entre 
alunos e orienta-os no 
desenho e nas diferentes 
fases da pesquisa, com 
recurso às ferramentas 
digitais apropriadas, 
identificando as questões a 
ser respondidas, estruturando 
e organizando a informação, 
para posterior validação na 
outra disciplina com a qual 
foi feita a articulação de 
trabalho conjunto. 

 

- Selecionar informação 

pertinente (em fontes 

diversificadas); - organizar de 

forma sistematizada a leitura e 

estudo autónomo; 

 - Analisar factos, teorias, 

situações, identificando os seus 

elementos ou dados (recorrendo 

a conhecimentos prévios e 

aplicando conhecimentos a 

novas situações); 

Desenvolvimento 
da linguagem e da 

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

 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 

seguintes 
parâmetros mais 
relevantes: 
atitudes, autonomia 
e destreza na 
utilização dos 
sistemas 
informáticos, 
trabalho em equipa 
e espírito de grupo, 
participação na 
aula. 
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- Estabelecer relações intra e 
interdisciplinares. 

14 

▪ Investigar e 
Pesquisar  
 

 Comunicar e 
Colaborar (4) 

 
 Criar e inovar 

(15) 
 
Sobre o tema 

 A água, o ar, 
as rochas e o 
solo 

Materiais terrestres 

 Discutir a importância da gestão 
sustentável da água ao nível da sua 
utilização, exploração e proteção, com 
exemplos locais, regionais, nacionais ou 
globais 
 Argumentar acerca dos impactes das 
atividades humanas na qualidade do ar e 
sobre medidas que contribuam para a sua 
preservação, com exemplos locais, 
regionais, nacionais ou globais e 
integrando saberes de outras disciplinas 
(ex.: História e Geografia de Portugal). 

 
O aluno mobiliza as estratégias e 
ferramentas de comunicação e 
colaboração, sendo capaz de: 
 

• Identificar diferentes meios e aplicações 
que permitam a comunicação e a 
colaboração 

•  Selecionar as soluções tecnológicas mais 
adequadas para realização de trabalho 
colaborativo e 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que 
permitem a comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados; 
 

• Apresentar e partilhar os produtos 
desenvolvidos utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração em ambientes 
digitais fechados. 

 
O aluno conhece estratégias e ferramentas 
digitais de apoio à criatividade, explora 
ideias e desenvolve o pensamento 
computacional e produz artefactos digitais 
criativos, sendo capaz de:  

 

• Conhecer as potencialidades de diferentes 
aplicações digitais, por exemplo, de 
escrita criativa, explorando ambientes de 

analisar textos ou outros 
suportes com diferentes pontos 
de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista 
próprio; 

- usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (ex.: 
imagens, modelos, gráficos, 
tabelas, texto); - criar soluções 
estéticas criativas e pessoais. 

- pesquisar de forma sustentada 
por critérios, com autonomia 
progressiva; - incentivar a 
procura e o aprofundamento de 
informação; - recolher dados e 
opiniões para análise de 
temáticas em estudo 

- analisar factos, teorias, 
situações, identificando os seus 
elementos ou dados, em 
particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar 

O professor promove a criação 
de situações em que o aluno 
comunica, colabora e interage 
de forma adequada em 
ambientes virtuais de 
aprendizagem/sistemas de 
gestão de aprendizagem, 
explorando plataformas para 
comunicação e 
desenvolvimento de projetos 
locais, nacionais e 
internacionais com públicos 
conhecidos e no âmbito de 
atividades de índole 
curricular. 

 O professor promove a 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

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

 
Comunicador / 

Desenvolvimento 
da linguagem e da 

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

 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

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

Cuidador de si e 
do outro 

(B, E, F, G) 

• Cumprimento das 
regras na sala de 
aula. 

 

• Autonomia e 
interesse 
revelado pela 
aprendizagem. 

 

• Participação e 
realização dos 
trabalhos. 

 

• Participação ativa 
no trabalho do 
grupo e na 
realização das 
tarefas. 
 

• Criatividade e 
apresentada na 
elaboração dos 
trabalhos 
 

Organização e 
apresentação dos 
trabalhos 
 

Observação direta 

• Projetos de 

grupo 

• Participação 

oral 

•  Avaliação do 
aluno segundo os 
seguintes 
parâmetros mais 
relevantes: 
atitudes, autonomia 
e destreza na 
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programação; realização de atividades 
interdisciplinares (por 
exemplo, no âmbito do 
projeto curricular de turma, 
plano anual de atividades, 
promoção da educação para a 
saúde, segurança digital, 
cidadania, entre outros) que 
permitam ao aluno apresentar 
e partilhar, individualmente, 
em pares ou em grupo, os 
produtos desenvolvidos nas 
atividades e projetos. 

 Tratar e organizar os dados 
recolhidos, em diferentes 
formatos, por exemplo: em 
relatórios, diagramas, 
infográficos, cartazes digitais, 
apresentações multimédia, 
entre outros. Criar diferentes 
tipos de artefactos digitais, 
por exemplo: narrativas 
digitais, animações, jogos, 
entre outros. 

utilização dos 
sistemas 
informáticos, 
trabalho em equipa 
e espírito de grupo, 
participação na 
aula 

10 

 Criar e inovar 
 
Álgebra/números e 
operações 

▪ Operações em ℕ 
e as suas 
propriedades 
(revisão do 1.º 
ciclo):  

Adição; Subtração; 
Multiplicação; Divisão 
 

▪ Expressões 
numéricas 

 
 

• Compreender o conceito de algoritmo e 
elaborar algoritmos simples; 

•  Analisar algoritmos, antevendo resultados 
esperados e/ou detetando erros nos 
mesmos;  

• Elaborar algoritmos no sentido de 
encontrar soluções para problemas simples 
(reais ou simulados), utilizando aplicações 
digitais, por exemplo: ambientes de 
programação, mapas de ideias, murais, 
blocos de notas, diagramas e brainstorming 
online; 

•  Produzir artefactos digitais criativos, para 
exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos, em ambientes digitais 
fechados 

• - Usar as propriedades das operações 
adição e subtração e a prioridade das 
operações no cálculo do valor de 

- Explorar, analisar e interpretar 
situações de contextos variados 
que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com 
sentido. 
 
- Utilizar materiais manipuláveis 
e outros recursos, incluindo os de 
tecnologia digital, na resolução 
de problemas e em outras tarefas 
de aprendizagem. 
 
- Utilizar as relações numéricas e 
as propriedades das operações e 
dos números, em situações de 
cálculo mental e escrito. 
 
- Reconhecer relações entre as 
ideias matemáticas no campo 

A, B, G, I, J 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

 
 

A, C, D, J 
Criativo 

 
 

A, B, C, D, G 
Crítico/analítico 

 
 

A, B, C, I, J 
Sistematizador/ 

organizador 
 
 

 

• Cumprimento das 
regras na sala de 
aula. 

 

• Autonomia e 
interesse 
revelado pela 
aprendizagem. 

 

• Participação e 
realização dos 
trabalhos. 

 
Participação ativa 
no trabalho do 
grupo e na 
realização das 
tarefas. 
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expressões numéricas respeitando o 
significado dos parêntesis. 
 

- Usar expressões numéricas para 
representar uma dada situação e compor 
situações que possam ser representadas por 
uma expressão numérica 

numérico e aplicar essas ideias 
em outros domínios matemáticos 
e não matemáticos. 
 

A, F, G, I, J  
Questionador 

12 

Capítulo 2 – Números 
racionais não 

negativos 
- A fração como parte 
de um todo, medida, 
operador, razão.-  
 
- Frações decimais. 
 
- Comparação com a 
unidade. 
  
- Numerais mistos. 
 
- Frações 
equivalentes. 
 
- Simplificação de 
frações. 
 
- Comparação e 
ordenação. 
 

- Comparar e ordenar números racionais não 
negativos, em contextos diversos, com e sem 
recurso à reta numérica. 

- Adicionar e subtrair números racionais não 

negativos nas diversas representações, 

recorrendo ao cálculo 

mental e a algoritmos, e fazer estimativas 

plausíveis. 

- Conceber e aplicar estratégias de resolução 

de problemas envolvendo expressões 

numéricas, em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

Desenvolver interesse pela matemática e 
valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade 
humana e social 

- Realizar tarefas de natureza 

diversificada. 

 

- Resolver e formular problemas, 

analisar estratégias variadas de 

resolução e apreciar os 

resultados obtidos. 

 

-Reconhecer relações entre as 

ideias matemáticas no campo 

algébrico e aplicar essas ideias 

em outros domínios 

matemáticos e não 

matemáticos. 

 

- Comunicar utilizando 

linguagem matemática, 

oralmente e por escrito, para 

descrever e justificar 

raciocínios, procedimentos e 

conclusões. 

A, B, G, I, J 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

 
A, C, D, J 
Criativo 

 
C, D, F, H, I 

Indagador/investig
ador 

 
A, B, E, F, H 

Respeitador da 
diferença do outro 

 
A, B, C, I, J 

Sistematizador/ 
organizador 

 
A, F, G, I, J  

Questionador 

 

16 

Domínio: 
 - Organização e 
tratamento de dados 
 

Capítulo 5 – 
Representação e 
interpretação de 

dados 
 
- Variáveis qualitativas 
e quantitativas: 
exemplos. 
 

- Distinguir os vários tipos de variáveis: 
qualitativa e quantitativa. 
 
- Recolher, organizar e representar dados 
recorrendo a tabelas de frequência absoluta e 
relativa, diagramas de caule e folhas e 
gráficos de barras e interpretar a informação 
representada. 
- Resolver problemas envolvendo a 
organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados e utilizar 
medidas estatística (moda e amplitude) para 
os interpretar e tomar decisões. 

- Explorar, analisar e interpretar 
situações de contextos variados 
que favoreçam e apoiem uma 
aprendizagem matemática com 
sentido (dos conceitos, 
propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos). 
 
- Realizar tarefas de natureza 
diversificada (projetos, 
explorações, investigações, 
resolução de problemas, 
exercícios, jogos). 

A, B, G, I, J 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

 
 

A, C, D, J 
Criativo 

 
 

C, D, F, H, I 
Indagador/investi

gador 

• Cumprimento das 
regras na sala de 
aula. 

 

• Autonomia e 
interesse 
revelado pela 
aprendizagem. 

 

• Participação e 
realização dos 
trabalhos. 
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- Frequência absoluta. 
Tabelas. 
 
- Frequência relativa. 
Tabelas. 
 
- Gráfico de barras. 
 
- Diagrama de caule-e-
folhas. 
 
- Moda e amplitude de 
um conjunto de dados. 
 
- Resolução de 
problemas. 

- Exprimir, oralmente e por escrito, 
raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 
- Desenvolver confiança nas suas capacidades 
e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 
- Desenvolver persistência, autonomia e à-
vontade em lidar com situações que 
envolvam a matemática no seu percurso 
escolar e na vida em sociedade. 

 
- Formular questões em 
contextos familiares variados e 
desenvolver investigações 
estatísticas, recorrendo a bases 
de dados diversas, organizando e 
representando dados e 
interpretando resultados. 
 
- Utilizar aplicações interativas, 
programas computacionais 
específicos e calculadora na 
organização e tratamento de 
dados. 

 • Participação ativa 
no trabalho do 
grupo e na 
realização das 
tarefas. 
 

• Criatividade e 
apresentada na 
elaboração dos 
trabalhos 
 

Organização e 
apresentação dos 
trabalhos  
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ANEXO V 

PLANIFICAÇÃO ANUAL EVTM – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE – 2020/21 

 

PROJETO ATIVIDADES 
ORGANIZADOR 

Domínio 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
O aluno deve ficar capaz de: 

 
 

N.º DE AULAS 

FERNANDO 
LOPES 
GRAÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploração de 
materiais 
riscadores e 
suportes 
físicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção de 
artefactos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 
 
 
 
PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 
 
 
 
RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
 
 
 

Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas 
(pintura, desenho, escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre 
outros); 
 
Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 
 
Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na 
análise dos trabalhos individuais e de grupo; 
 
Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
 
Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos; 
 
Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 
 
 
Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação; 
 
Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos. 
 
Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos; 
 
Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa; 
Selecionar materiais de acordo com as suas caraterísticas físicas e mecânicas. 
 

 
1º Semestre 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
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Preparação, 
direção, 
apresentação 
e avaliação de 
peças 
musicais 
diferenciadas, 
atendendo à 
diversidade de 
funções e 
pressupostos. 
 
Ensaio e 
apresentação 
pública de 
interpretações 
individuais e 
em grupo de 
peças 
musicais em 
géneros e 
formas 
contrastantes, 
de acordo 
com as 
intenções e 
características 
próprias de 
cada autor, 
estilo e 
género. 

 
TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 
 
 
TIMBRE 
ALTURA 
RITMO 
DINÂMICA 
FORMA 
 

Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicando as suas 
funções, vantagens e impactos (positivos e negativos) pessoais, sociais e ambientais. 
 
 
Desenvolver a musicalidade e o controlo técnico-artístico através do estudo e da 
apresentação individual e em grupo de diferentes interpretações. 
 
Cantar e tocar, individual e coletivamente, utilizando técnicas e práticas musicais apropriadas 
e contextualizadas. 
 
Ensaiar, apresentar e dirigir publicamente peças musicais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

NATAL NA 
ESCOLA 

Criação e 
representação 
de elementos 
decorativos 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 
 
 

Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia, instalação, land´art, 
banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens 
cinematográficas), utilizando um vocabulário específico e adequado; 
 

 
24 
 
 
 
 
 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Página 71 de 242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção de 
elementos 
decorativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparação, 
direção, 
apresentação 

 
 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 
 
 
 
 
RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
TIMBRE 
ALTURA 
RITMO 

Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 
 
Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros). 
 
Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos; 
 
Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando 
as várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão); 
 
Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos. 
 
 
Distinguir as fases de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação; 
 
Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica de ideias e soluções, 
utilizando: esquemas, codificações e simbologias, assim como, meios digitais com 
ferramentas de modelação e representação. 
 
Selecionar materiais de acordo com as suas caraterísticas físicas e mecânicas; 
 
Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos; 
 
Criar soluções tecnológicas através da reutilização da reutilização ou reciclagem de materiais, 
tendo em atenção a sustentabilidade ambiental; 
 
Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, 
mecânico e sonoro), relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis a projetos. 
Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas 
funções, vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais; 
 
Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação. 
 
 
Desenvolver a musicalidade e o controlo técnico-artístico através do estudo e da apresentação 
individual e em grupo de diferentes interpretações. 

 
Cantar e tocar, individual e coletivamente, utilizando técnicas e práticas musicais apropriadas 
e contextualizadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 
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e avaliação de 
peças 
musicais 
diferenciadas, 
atendendo à 
diversidade de 
funções e 
pressupostos. 
 
Ensaio e 
apresentação 
pública de 
interpretações 
individuais e 
em grupo de 
peças 
musicais em 
géneros e 
formas 
contrastantes, 
de acordo com 
as intenções e 
características 
próprias de 
cada autor, 
estilo e 
género. 

DINÂMICA 
FORMA 
 

Ensaiar, apresentar e dirigir publicamente peças musicais. 

 
 
             12 

CONVENTO 
DE CRISTO 

Atividades a 
definir de 
acordo com a 
planificação 
da 
Flexibilidade 
Curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 
 

Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia, instalação, land´art, 
banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens 
cinematográficas), utilizando um vocabulário específico e adequado; 
Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias); 
 
Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 
 
Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros); 
 
Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
 
Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos; 
 
Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos; 

 
2º Semestre 

 
40 
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Atividades a 
definir de 
acordo com a 
planificação 
da 
Flexibilidade 
Curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparação, 
direção, 
apresentação 
e avaliação de 
peças 
musicais 
diferenciadas, 
atendendo à 
diversidade de 
funções e 
pressupostos. 
 
Ensaio e 
apresentação 
pública de 
interpretações 
individuais e 
em grupo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 
 
RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
 
TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 
TIMBRE 
ALTURA 
RITMO 
DINÂMICA 
FORMA 
 

 
Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede; 
 
Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros). 
 
 
Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas 
específicas de materiais: madeira, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
 
Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos. 
 
Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações 
entre o presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que possam 
influenciar a sua criação, ou reformulação; 
Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e 
natural da sua localidade e região, manifestando preocupações com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiente. 
 
Desenvolver a musicalidade e o controlo técnico-artístico através do estudo e da 
apresentação individual e em grupo de diferentes interpretações. 
 
Cantar e tocar, individual e coletivamente, utilizando técnicas e práticas musicais 
apropriadas e contextualizadas. 
 
Ensaiar, apresentar e dirigir publicamente peças musicais. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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peças 
musicais em 
géneros e 
formas 
contrastantes, 
de acordo 
com as 
intenções e 
características 
próprias de 
cada autor, 
estilo e 
género. 
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ANEXO VI 

 

 

 
ORGANIZADORES 

 

Domínios 
(Conteúdos) 

 
Aprendizagens Essenciais: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 
ATITUDES 

O aluno deve ficar capaz de: 

 
Aprendizagens Essenciais: AÇÕES 

ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA 
O PERFIL DOS ALUNOS 

 

 
Descritores do Perfil 

dos Alunos 

 

Experimentação e 

criação 

 

(Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma) 

 

Interpretação e 

comunicação 

 

(Timbre 

Altura 

Ritmo 

-Expressão e som. 

- Sonorização da ação dramática. 

- Desenvolver a oralidade, corporalidade e 

interioridade.  

 - Criar, improvisar e interpretar 

 

- Relacionar:  

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto 

 

- Reflexão individual e coletiva sobre o 

trabalho efetuado. 

 

-Persistência na ultrapassagem de dificuldades. 

 

- Realização de exercícios práticos. 

 

-Utilização de diferentes pontos de partida 

para a criação. 

 

- Partilha de saberes adquiridos dentro e fora 

da escola, como fator enriquecedor na 

formação global do aluno.  

 

- Articulação das diversas artes e áreas do 
saber e do conhecimento. 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo/Crítico/Analíti

co (A, B, C, D, G, J) 

 

Indagador/ 

investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Ano Letivo 2020/2021 

Disciplina COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 7.º Ano 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 
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Dinâmica 

Forma) 

 

 

 

 

Apropriação e 

reflexão 

 

(Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma) 

-Identificar as ligações com outras áreas 

artísticas. 

- Interpretar, utilizando técnicas e práticas 

apropriadas e contextualizadas. 

- Desenvolver a sensibilidade auditiva. 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Comunicador (A, B, D, 

E, H) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Participativo/colabora

dor (B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

Autónomo 

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

 

Autoavaliador 

 

NOTAS: 

 

 Avaliação 

 

Observação direta com respetivas grelhas das execuções práticas e dos trabalhos realizados.  

 

 Aulas previstas 

 

Os domínios e conteúdos da disciplina são abordados em espiral pelo que são trabalhados e 

desenvolvidos ao longo do ano. Assim, não se preenchem tempos letivos completos com apenas um 

domínio/conteúdo.  
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ORGANIZADORES 

 

Domínios 
(Conteúdos) 

 
Aprendizagens Essenciais: 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 
ATITUDES 

O aluno deve ficar capaz de: 

 
Aprendizagens Essenciais: AÇÕES 

ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA 
O PERFIL DOS ALUNOS 

 

 
Descritores do Perfil 

dos Alunos 

 

 

Experimentação e 

criação 

Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma 

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto  

 

Interpretação e 

comunicação 

Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

-Relacionar corpo e espaço. 

 

- Desenvolver a oralidade, corporalidade e 

interioridade.  

 

- Criar, improvisar e interpretar. 

 

- Relacionar:  

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto 

 

-Identificar as ligações com outras áreas 

artísticas. 

 

- Reflexão individual e coletiva sobre o 

trabalho efetuado. 

 

-Persistência na ultrapassagem de dificuldades. 

 

- Realização de exercícios práticos. 

 

- Utilização e interpretação de diferentes tipos 

de sons para a criação musical.  

 

- Exploração e manipulação de diferentes 

ambientes e fontes sonoras. 

 

- Articulação com outras artes e áreas do saber 
e do conhecimento. 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo/Crítico/Analíti

co (A, B, C, D, G, J) 

 

Indagador/ 

investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Comunicador (A, B, D, 

E, H) 

Ano Letivo 2020/2021 

Disciplina COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 8.º Ano 

PLANIFICAÇÃO ANUAL  
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Forma 

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto  

 

Apropriação e 

reflexão 

Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma 

Voz 
Corpo 
Movimento 
Som 
Entoação 
Espaço 
Texto  

- Executar práticas individuais e coletivas, 

utilizando técnicas apropriadas e 

contextualizadas. 

 

- Fazer gravações áudio e vídeos das 

interpretações realizadas.   

 

- Adquirir e explorar conhecimentos e 

saberes próprios de diferentes técnicas.  

 

- Desenvolver a discriminação e a 

sensibilidade artística. 

 

- Distinguir semelhanças e diferenças 
técnicas, estéticas e expressivas. 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Participativo/colabora

dor (B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

Autónomo 

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

 

Autoavaliador  

 

 

 

NOTAS: 

Avaliação Observação direta com respetivas grelhas das execuções práticas e dos trabalhos realizados.  

 Aulas previstas 
Os domínios e conteúdos da disciplina são abordados em espiral pelo que são trabalhados e 

desenvolvidos ao longo do ano. Assim, não se preenchem tempos letivos completos com apenas um 

domínio/conteúdo. 
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ORGANIZADORES 

 

Domínios 
(Conteúdos) 

 
Aprendizagens Essenciais: CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ficar capaz de: 

 
Aprendizagens Essenciais: AÇÕES 

ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS 
PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 

 
Descritores do Perfil 

dos Alunos 

Experimentação e 

criação 

Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma 

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto  

 

Interpretação e 

comunicação 

Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma 

-Relacionar corpo e espaço. 

 

- Desenvolver a oralidade, corporalidade e 

interioridade.  

 

- Criar, improvisar e interpretar. 

 

- Relacionar:  

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto 

 

-Identificar as ligações com outras áreas artísticas. 

 

- Desenvolver o controlo técnico-artístico através 

de interpretações individuais e/ou em grupo.  

 

- Reflexão individual e coletiva sobre o 

trabalho efetuado. 

 

-Persistência na ultrapassagem de 

dificuldades. 

 

- Realização de exercícios práticos. 

 

- Utilização e interpretação de diferentes 

tipos de sons para a criação musical.  

 

- Exploração e manipulação de diferentes 

ambientes e fontes sonoras. 

 

- Partilha de saberes adquiridos dentro e 

fora da escola, como fator enriquecedor 

na formação global do aluno.  

 

- Improvisação utilizando diferentes 

conceitos, materiais, estruturas e 

técnicas elementares.   

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo/Crítico/Analíti

co (A, B, C, D, G, J) 

 

Indagador/ 

investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Comunicador (A, B, D, 

E, H) 

Ano Letivo 2020/2021 

Disciplina COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 9.º Ano 

PLANIFICAÇÃO ANUAL  
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Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto  

 

Apropriação e 

reflexão 

Timbre 

Altura 

Ritmo 

Dinâmica 

Forma 

Voz 

Corpo 

Movimento 

Som 

Entoação 

Espaço 

Texto 

 

 

 

 

 

- Executar práticas individuais e coletivas, 

utilizando técnicas apropriadas e 

contextualizadas. 

 

- Verificar, após exploração, como diferentes 

técnicas e tecnologias podem contribuir para a 

interpretação e a comunicação artística.  

 

- Fazer gravações áudio e vídeos das 

interpretações realizadas.   

 

- Explorar, compor, arranjar e experimentar 

materiais sonoros com estilos, géneros, formas e 

tecnologias diferenciadas. 

 

- Desenvolver o pensamento artístico, utilizando a 

audição, a imaginação, os conceitos e recursos 

estruturais diversificados. 

 

- Adquirir e explorar conhecimentos e saberes 

próprios de diferentes técnicas.  

 

- Desenvolver a discriminação e a sensibilidade 

artística. 

 

- Distinguir semelhanças e diferenças técnicas, 
estéticas e expressivas. 

 

 

- Articulação com outras artes e áreas do 
saber e do conhecimento.  

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Participativo/colabora

dor (B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ 

Autónomo 

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

 

Autoavaliador  

 

 

NOTAS: 

Avaliação Observação direta com respetivas grelhas das execuções práticas e dos trabalhos realizados.  

Aulas previstas 
Os domínios e conteúdos da disciplina são abordados em espiral pelo que são trabalhados e 

desenvolvidos ao longo do ano. Assim, não se preenchem tempos letivos completos com apenas um 

domínio/conteúdo. 
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ANEXO VII 

Aprender Experimentando – 1.º ciclo 

 

Domínios Estratégias de Aprendizagem Avaliação 

▪ Sociedade 

Promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem: 
- pesquisa e seleção de informação pertinente; 
- análise de documentos, factos, situações, identificando os seus elementos ou dados;  
- mobilização do conhecimento em contextos diversos, através do estabelecimento de conexões intra e 
interdisciplinares;  
 - utilização de software simples. 

 

- Observação direta 

 
- Questões de aula 

 
-Trabalho de 

grupo/individual 

 
- Participação 

 
- Manuseamento de 

materiais 

 
- Cumprimento das 
regras 
 

▪ Natureza 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo em:  
- realização de assembleias de turma para discussão, entre outros assuntos, de aspetos da cidadania; - organização 
de debates que requeiram a formulação de opiniões;  
- hierarquização de razões segundo critérios como a adequação, a pertinência e a relevância que apresentam em 
relação a uma tese que se pretende defender;  
- problematização de situações;  
- realização de jogos, jogos de papéis e simulações; 
- análise de factos e situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar. 

▪ Tecnologia 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 
- Utilizar trabalhos ou materiais produzidos pelos próprios ou por terceiros, apresentados em diferentes suportes 
físicos e digitais; 
- Organizar de forma temática e classificar recursos online segundo as suas necessidades e interesses; 
- Assumir atitudes críticas e fundamentadas para a utilização adequada e responsável das tecnologias; 
- Formular questões e planear as fases de investigação e pesquisa, individualmente, em pares ou em grupo, recorrendo 
a aplicações digitais que permitam o registo de notas, murais digitais, diagramas, entre outras; 
- Apresentar e partilhar resultados das investigações, recorrendo à utilização do computador e outros dispositivos 
eletrónicos; 
- Utilizar ferramentas online para discutir resultados de um projeto e sua apresentação ao grupo/turma. 
- Realizar debates sobre as características e vantagens do formato digital; 
- Refletir sobre as diversas áreas da sociedade, onde o digital, a programação e a robótica se encontram presentes; 
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▪ Experimentação e 
Criação 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 
- questionar e experimentar soluções variadas; 
- criar, aplicar e testar ideias; 
- reinventar soluções para a criação de novas imagens, relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas; 
- descobrir progressivamente a intencionalidade das suas experiências; 
- a utilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento e de trabalho; 
- o desenvolvimento de processos de análise e de síntese, através de atividades de comparação de imagens e de objetos; 
- a memorização e a mobilização do conhecimento em novas situações; 
- a reflexão crítica sobre o que foi feito, justificando os seus comentários; 
- debater sobre diferentes situações cénicas criando circunstâncias para a discussão e argumentação dos seus pontos 
de vista e os dos outros; 

▪ Interpretação e 
Comunicação 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  
- questionar e experimentar soluções variadas;  
- criar, aplicar e testar ideias;  
- descobrir progressivamente a intencionalidade das suas experiências dramáticas. 
- o reconhecimento da importância do património cultural e artístico nacional e de outras culturas, como valores 

indispensáveis para uma maior capacidade de participação e intervenção nas dinâmicas sociais e culturais.  
- a utilização de vários processos de registo de ideias, de planeamento e de trabalho.  
- a mobilização de diferentes critérios de argumentação para a apreciação dos diferentes universos dramáticos; 
- a indagação das realidades que observa numa atitude critica. 

▪ Área das 
Atividades Físicas 

Proporcionar atividades que possibilitem: 
- estabelecer relações intra e interdisciplinares; 
- utilizar conhecimento para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados; 
- participar em sequências de habilidades, coreografias, etc.; 
- explorar materiais; 
- explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais, etc. 
- apreciar os seus desempenhos; 
- identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 
- utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolverem na aprendizagem; 
- descrever as suas opções durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema. 
- elaborar planos gerais, esquemas. 
- aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 
- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões. 
- cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
- agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o professor; 
- ser autónomo na realização de tarefas; 
- colaborar na preparação e organização dos materiais. 
- conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros; 
- conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais e do ambiente; 
- promover o gosto pela prática regular de atividade física. 
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Perfil do aluno: Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
Autoavaliador (transversal às áreas) 
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ANEXO VIII 

Movimento e Saúde 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA/ MOVIMENTO E SAÚDE - PROJETO CURRICULAR DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2020 / 2021 

 

DOMÍNIO 
AE - CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E 

ATITUDES 

 

5.º ANO (Movimento e Saúde) 

Domínio das Atividades Físicas 

 

 

Metas de Aprendizagem 

 

 

Atividades 

Físicas 

Jogos Tradicionais 

Portugueses 

Jogos Tradicionais Portugueses (Exemplo: Corrida 

de sacos, Batata na colher, Jogo da malha, Jogo da 

mosca, Jogo da macaca, Tração à corda, Cabra-

cega, Roda do lenço, etc…) 

-  Praticar e conhecer jogos tradicionais de acordo 

com os padrões culturais característicos. 

- Desenvolver o espírito desportivo/equipa. 

 

Percursos na Natureza 

 

- Percursos utilizando a sinalética da Orientação, 

dentro da escola. 

- Percurso orientado na mata dos sete montes. 

- Conhecer a sinalética da Orientação. 

- Aprender a representar objetos/ realizar um 

percurso de Orientação. 

 

- Realizar percursos em terrenos distintos, 

recorrendo a sinais de orientação, em colaboração 

com os colegas e respeitando as regras de segurança 

e de preservação do ambiente. 

CAPACIDADES MOTORAS Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

 

CULTURA FÍSICA E 

DESPORTIVA 

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 

(geral), de acordo com as características do esforço realizado.  

Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 

ATITUDES 
“Saber ser, estar e interagir” - O aluno cumpre com os objetivos atitudinais específicos da disciplina ao 

nível: Empenhamento e Espírito de equipa. 

* OBSERVAÇÕES: A Carga horária a atribuir a cada unidade de ensino, deve ser definida pelo professor no Plano de Turma, tendo em consideração a 

caracterização e avaliação Inicial da Turma, bem como, das atividades a desenvolver no âmbito da flexibilidade curricular. 
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ANEXO IX 

 
Academia de Código Júnior 

 

 

 

 
 

Plano de aulas - Currículo Nível I I (Introdução à programação) 

Aulas p/ 
semestre D1 (6.º ano) Observações 

17 

 
Introdução ao pensamento lógico e algorítmico Introdução a conceitos elementares das Ciências 
da Computação: 
Algoritmos; 
Sequências; 
Bug e debugging. 
 
Introdução e exploração de conceitos elementares das Ciências da Computação: Ações e 
eventos; 
Repetições e ciclos; 
Execução em paralelo; Operadores; 
Variáveis; Funções. 
Iniciação a uma linguagem de programação baseada em blocos para: 
Resolução de desafios de complexidade crescente;  

Exemplos de tarefas a realizar pelos alunos: Visionamento 
de vídeos na Blanc.; 
Realização de diferentes tipos de atividades na Blanc. 
(puzzles, jogos de promoção do pensamento lógico, 
resolução de desafios de programação com recurso a uma 
linguagem de programação baseada em blocos, 
desenvolvimento de projetos com níveis de complexidade 
crescente); 
Realização de atividades unplugged (sem recurso a 
computador). 

18 

 
 Desenvolvimento de projetos simples. 
 
Exploração e consolidação de conceitos elementares das Ciências da Computação: Algoritmos; 
Sequências; 
Bug e debugging; Ações e eventos; Repetições e ciclos; Execução em paralelo; 
Operadores;  
Variáveis; Funções. 
Exploração de uma linguagem de programação baseada em blocos para: 
Desenvolvimento de projetos de complexidade crescente, sempre que possível em articulação 
com outras áreas disciplinares e/ou objetivos da ONU para a educação. 
 

Exemplos de estratégias de organização do ensino e de 
aprendizagem a promover: 
Discussão em grande grupo; Questionamento oral; Trabalho 
em pares; Trabalho em grupo; Trabalho individual 
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ANEXO X 

 

 

 

N.º de 

Aulas 

Previstas 

(50 min) 

 

DOMÍNIOS 

 

 

AE: CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES, ATITUDES 

 

 

AE: AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DE ENSINO ORIENTADAS 

PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

Ao longo 

do ano  

- Oralidade, expressão e 

interioridade 

 

- Exercícios de concentração 

 

- O texto dramático 

 

- As diversas formas de 

representação/Interpretação 

que também permitam 

recurso ao audiovisual 

- Comunicar através da linguagem 

oral e corporal 

 

-Executar exercícios dramáticos 

 

- Reconhecer e interpretar o 

texto dramático 

 

-Identificar e relacionar:  

Voz 

Corpo 

Tempo 

Som 

Entoação 

Imagem 

 

- Reflexão individual e 

coletiva sobre o trabalho 

efetuado. 

 

- Persistência na 

ultrapassagem de 

dificuldades. 

 

- Realização de trabalho 

prático (online ou de acordo 

com as características do 

espaço). 

 

- Utilização de diferentes 

pontos de partida para a 

criação: texto, filmes, som, 

imagens, etc... 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo/Crítico/Analítico (A, B, 

C, D, G, J) 

 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da diferença/ do 

outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Ano Letivo 2020/2021 

Disciplina ARTES DO PALCO 7.º Ano 

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

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Participativo/colaborador (B, C, 

D, E, F) 

 

Responsável/ Autónomo 

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

 

Autoavaliador  

 

Avaliação: Empenho; Concentração; Autodisciplina; Trabalho Individual; Trabalho com o coletivo; Observação direta; Trabalhos escritos; 

Avaliação prática; Capacidade de comunicação 

 

 

 

 

N.º de 

Aulas 

Previstas 

(50 min) 

 

DOMÍNIOS 

 

 

AE: CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES, ATITUDES 

 

 

AE: AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DE ENSINO ORIENTADAS 

PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

Ao longo 

do ano  

- Oralidade, expressão e 

interioridade 

 

- Comunicar através da linguagem 

oral e corporal 

 

- Reflexão individual e 

coletiva sobre o trabalho 

efetuado. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

Ano Letivo 2020/2021 

Disciplina ARTES DO PALCO 8.º Ano   

PLANIFICAÇÃO ANUAL  
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- Exercícios de concentração 

 

- O texto dramático 

 

- As diversas formas de 

representação/Interpretação 

que também permitam 

recurso ao audiovisual 

-Executar exercícios dramáticos 

 

- Reconhecer e interpretar o 

texto dramático 

 

-Identificar e relacionar:  

Voz 

Corpo 

Tempo 

Som 

Entoação 

Imagem 

 

 

- Persistência na 

ultrapassagem de 

dificuldades. 

 

- Realização de trabalho 

prático (online ou de acordo 

com as características do 

espaço). 

 

- Utilização de diferentes 

pontos de partida para a 

criação: texto, filmes, som, 

imagens, etc... 

 

 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo/Crítico/Analítico (A, B, C, 

D, G, J) 

 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da diferença/ do 

outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

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

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Participativo/colaborador (B, C, 

D, E, F) 

 

Responsável/ Autónomo 

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

 

Autoavaliador  

 

Avaliação: Empenho; Concentração; Autodisciplina; Trabalho Individual; Trabalho com o coletivo; Observação direta; Trabalhos escritos; 

Avaliação prática; Capacidade de comunicação 
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N.º de 

Aulas 

Previstas 

(50 min) 

 

DOMÍNIOS 

 

 

AE: CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES, ATITUDES 

 

 

AE: AÇÕES ESTRATÉGICAS 

DE ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS 

 

DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

 

Ao longo 

do ano  

- Oralidade, expressão e 

interioridade 

 

- Exercícios de concentração 

 

- O texto dramático 

 

- As diversas formas de 

representação/Interpretação que 

também permitam recurso ao 

audiovisual 

- Comunicar através da 

linguagem oral e corporal 

 

-Executar exercícios dramáticos 

 

- Reconhecer e interpretar o 

texto dramático 

 

-Identificar e relacionar:  

Voz 

Corpo 

Tempo 

Som 

Entoação 

Imagem 

 

- Reflexão individual e coletiva 

sobre o trabalho efetuado. 

 

- Persistência na ultrapassagem 

de dificuldades. 

 

- Realização de trabalho prático 

(online ou de acordo com as 

características do espaço). 

 

- Utilização de diferentes pontos 

de partida para a criação: texto, 

filmes, som, imagens, etc... 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo/Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G, J) 

 

Indagador/ investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da diferença/ 

do outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Comunicador (A, B, D, E, 

H) 

Ano Letivo 2020/2021 

Disciplina ARTES DO PALCO 9.º Ano   

PLANIFICAÇÃO ANUAL  
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Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/ Autónomo 

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

 

Autoavaliador  

 

Avaliação: Empenho; Concentração; Autodisciplina; Trabalho Individual; Trabalho com o coletivo; Observação direta; Trabalhos escritos; 

Avaliação prática; Capacidade de comunicação 
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ANEXO XI 

Tutor + 

Tendo em conta o impacto da pandemia na suspensão das atividades letivas, acentuando ainda mais as desigualdades entre os nossos alunos nos 

domínios social, cultural, económico e até de saúde, sentimos necessidade de criar o Projeto TUTOR+ para proporcionar um acompanhamento 

diferente no âmbito da medida de promoção e acompanhamento das aprendizagens prevista no ponto 20 da RCM n.º53-D/2020.  

Este projeto tem como propósito ajudar e apoiar a aprendizagem dos alunos de forma interativa, contínua e significativa, de modo a potenciar as 

suas competências. 

O TUTOR+ vai desempenhar um papel estratégico na vida dos alunos com dificuldades de integração na escola ou na turma, comportamentos 

perturbadores, nas aulas ou noutros espaços da escola, incapacidade para organizar o seu trabalho diário. 

Sabemos que temos alunos em situação de risco pessoal e social, estando estes mais expostos ao fracasso escolar e por isso mesmo o exercício do 

cargo de TUTOR+ não é fácil, nem o processo de tutoria é imediatamente eficaz em qualquer situação. Para o ser, a tutoria tem de ser planificada, 

estruturada e cuidadosamente monitorizada. 

É também necessária uma grande colaboração entre todos os serviços e recursos envolvidos, nomeadamente, o Diretor de Turma, o Serviço de 

Psicologia e Orientação, as professoras do Ensino Especial, o Conselho de Turma, os professores/alunos do Projeto de Entreajuda/Mentoria e a EMAEI. 

Conseguir a colaboração da família é de vital importância. 

OBJETIVOS 

• Ajudar o aluno a encontrar algum sentido nas peças dispersas do puzzle da sua vida. 

• Potenciar o projeto de vida do aluno, contribuindo para que todas as competências sejam despertas e estimuladas.  

• Delinear um plano de ação com o aluno que este terá de seguir para resolver os seus problemas. 

• Interagir com o encarregado de educação de forma a responsabilizá-lo também pelo Plano de Ação definido. 

 

Ajudar os alunos a: 

Identificar/reconhecer problemas cognitivos ou interpessoais. “Qual é o problema?” 

Criar alternativas “Quais são afinal as minhas opções?” 

Avaliar as consequências emocionais e comportamentais. “O que é que aconteceria com esta opção? Como é que eu me sentiria?” 
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Selecionar ou implementar uma opção ou solução. “Como posso aplicar a melhor opção?” 

Avaliar o sucesso da alternativa escolhida. “A escolha resultou? Da próxima vez, devo fazer uma opção diferente?” 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE TUTORIA 

Auto/hetero conhecimento 
do aluno 

Conhecer e compreender o aluno e os seus problemas. 
Ajudar na construção de reflexões. 
Ajudar a encontrar possíveis vias de solução. 

Ajudar o aluno a 
comprometer-se na 
implementação do seu plano 

Apoiar na exploração dos problemas dos alunos. 
Ajudar o aluno a encontrar disponibilidade para modificar os seus comportamentos /resolver os seus 
problemas. 
Ajudar o aluno a assumir a decisão de se comprometer na implementação do Plano de Ação. 

Ação do aluno 

Delinear o Plano de Ação com o aluno. 
O Plano tem de estar adequado ao aluno, tem objetivos a curto e a longo prazo, concretos, realistas e 
avaliáveis. 
O processo de mudança tem de seguir etapas curtas e prudentes. 
O primeiro passo é determinante para o sucesso de todos os que se vão seguir. 
Toda a ajuda é importante para promover sentimentos de domínio e capacidade que vão alimentar a 
motivação e o compromisso no processo de mudança. 
O aluno tem de se “tornar capaz”. 
Antecipar em conjunto consequências positivas e negativas e ponderar planos alternativos. 

DICAS 

Neste processo o TUTOR+ tem de: 
- desenvolver a confiança; 
- apoiar a autonomia; 
- promover a ação e resultados do aluno; 
- encorajar e aceitar os sentimentos e ações dos alunos; 
- comunicar continuamente ao aluno dados sobre as melhorias alcançadas; 
- dar tempo para a aprendizagem individual; 
- apoiar a escolha, ou seja, o aluno tem de sentir que tem algum poder de escolha e liberdade sobre as 
suas ações. 
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ANEXO XII 

Mentoria/Entreajuda 

 

PROGRAMA DE MENTORIA/PROJETO DE ENTREAJUDA 

Antecipando o disposto no artigo 20.º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, que estabelece as 

medidas relativamente à promoção e acompanhamento das aprendizagens para o ano letivo 2020/2021, o 

Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria desenvolve, já há vários anos, um projeto de mentoria designado 

de “Projeto de Entreajuda”. 

Este programa visa estimular o relacionamento interpessoal e cooperação entre alunos, de todos os anos de 

escolaridade, mediante uma relação de Apoiante/Apoiado. Assim, os Apoiantes são os alunos que, em cada 

escola, apresentam perfil para apoiar os seus pares acompanhando-os, 

designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, no esclarecimento de 

dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e 

noutras atividades conducentes à melhoria de comportamentos. Por sua vez os alunos 

apoiantes têm a oportunidade de, ensinando, aprofundarem conhecimentos e 

melhorarem competências. 

 

Operacionalização 

No 1.º ciclo, fase etária ideal para incutir nos alunos o espírito de partilha e entreajuda, o Professor Titular 

de Turma: 

• Identifica os alunos com perfil para Apoiante/Apoiado; 

• Sensibiliza os alunos indicados para participarem neste programa e entrega aos Encarregados de 

Educação os respetivos impressos (Apoiante/ Apoiado), para que estes autorizem e sejam envolvidos 

na planificação e desenvolvimento do programa; 

• Analisa, em Conselho de Ano, nomeadamente com os docentes da mesma escola, a possibilidade de 

estabelecer pares de Apoiantes/Apoiados nas diferentes turmas e/ou anos; 

• Em articulação com a Coordenadora de Estabelecimento, define horários/ espaços de funcionamento 

do Programa de Mentoria/ Projeto de Entreajuda. 

As atividades realizadas em todas as escolas são acompanhadas/monitorizadas regularmente pela 

Coordenadora de Departamento. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário 

 O docente de cada disciplina identifica os alunos com perfil para Apoiante/Apoiado e informa o 

respetivo Diretor de Turma. 

 O Diretor de Turma sensibiliza os alunos indicados para participarem neste programa e entrega aos 

interessados os respetivos impressos (Apoiante/ Apoiado), para que os encarregados de educação 

autorizem e sejam envolvidos na planificação e desenvolvimento do programa. 

 O Assessor de Coordenador de Diretor de Turma/ano, em articulação com o Diretor de Turma: 

a) Organiza os pares (Apoiante/Apoiado); 

b) Define horários/ espaços de funcionamento do Programa de Mentoria/ Projeto de 

Entreajuda; 

c) Acompanha regularmente o desenvolvimento das atividades; 
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d) Promove um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

e) Envolve os Encarregados de Educação na planificação e desenvolvimento do programa; 

f) Articula, mensalmente, com a Coordenadora do Programa de Mentoria/ Projeto de 

Entreajuda da respetiva escola (Marta Henriques, na EDNAP, e Maria do Céu Baião, na 

ESSMO). 

 

Em todos os ciclos de ensino 

• Os alunos Apoiantes são orientados pelos professores das várias disciplinas, nomeadamente, mediante 

disponibilização de fichas de trabalho.  

• Os Apoiantes podem ajudar alunos da mesma turma ou de outra, do mesmo ano ou de anos anteriores. 

• Um aluno Apoiante numa disciplina pode ser apoiado numa outra. 

• No final do ano letivo, a colaboração dos Apoiantes deve ficar registada em ata do Conselho de Turma e 

na respetiva ficha de avaliação. Esta atividade de voluntariado deve constar igualmente do Registo da 

aplicação do artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, na ficha “Exercício de Cidadania na 

Escola”. 

• A monitorização e a avaliação do trabalho realizado no âmbito do Programa de Mentoria/ Projeto de 

Entreajuda são efetuadas pelo Conselho Pedagógico. Para esse efeito, as Coordenadoras do 1.º ciclo, da 

DNAP e da ESSMO devem recolher as devidas evidências para posterior apresentação ao Conselho Geral.  
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Anexo XIII 

REFERENCIAL DE COMPORTAMENTOS 

Atitudes e Valores Comportamentos 

Responsabilidade e 

integridade 

• É cumpridor das regras estabelecidas (pontualidade, respeito por si e pelos 
outros). 

• Assume as consequências das decisões que toma. 

• Assume o compromisso pessoal de se tornar bom colega e bom estudante, agindo 
em conformidade (partilha informações e conhecimentos com os outros, 
disponibiliza-se para ajudar…).  

Excelência e exigência 
• É rigoroso, procurando sempre elevar a qualidade do seu trabalho. 

• É perseverante, não desistindo aos primeiros obstáculos.  

Curiosidade, reflexão 

e inovação 

• É curioso, procurando alargar continuamente os seus conhecimentos. 

• Procura soluções criativas, assumindo respeito pelas fontes em que se inspira. 

Cidadania e 

participação 

• Respeita as opiniões dos outros, manifestando-se tolerante e cooperante na busca 
de bom ambiente de trabalho. 

• É assertivo, defendendo os seus direitos, mas sem colocar os seus interesses 
pessoais acima dos interesses coletivos. 

• Trabalha bem em grupo, assumindo um papel ativo e cooperante. 

• Toma iniciativas, revelando-se autónomo.  

• Mostra consciência ecológica adotando comportamentos sustentáveis (não deita 
papéis para o chão, não destrói o património escolar, não desperdiça…). 

 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 / (Nível 1) 8 – 9 / (Nível 2) 10 – 13 / (Nível 3) 14 – 17 / (Nível 4) 18 – 20 / (Nível 5) 

Não revela os 
comportamentos 
referenciados nem 
vontade de 
melhorar. 
 

Não revela a 
maioria dos 
comportamentos 
referenciados. 
 

Revela a maioria 
dos 
comportamentos 
referenciados. 
 

Revela quase todos 
os comportamentos 
referenciados e 
vontade de 
melhorar. 
 

Revela e mantem 
todos os 
comportamentos 
definidos no 
referencial. 
 

Cada uma destas atitudes e valores deverá ter a mesma ponderação. 
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Anexo XIV 

Critérios de avaliação específicos: Ensino básico 

1.º ciclo 

Português 

Domínio 
Cognitivo 

P
o
n
d
e
ra

ç
ã
o
 

Parâmetros de Avaliação 

Muito Bom  
(90%-100%) 

Bom  
(70%-89%)  

Suficiente  
(50%-69%) 

Insuficiente  
(0%-49%)  

Instrumentos 
Descritores do 

Perfil dos 
Alunos Perfil de Desempenho 

 
 
 
 

Oralidade 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
15% 

 
 
 
 

5% 

Gere muito bem a sua 
intervenção oral e sabe 
ouvir os outros. 

Gere bem a sua 
intervenção oral, mas 
nem sempre sabe ouvir os 
outros. 

Gere a sua intervenção 
oral e nem sempre sabe 
ouvir os outros. 

Tem dificuldade em gerir 
a sua intervenção oral e 
não sabe ouvir os outros. 

Relatos/recontos 
orais 

 
Questões orais 

 
Trabalhos escritos 
individuais ou em 

grupo 
 

Testes escritos 
 

Questões de aula 
 

Tarefas realizadas 
nas aulas 

 
Trabalhos do 
projeto DAC 

 
Realização dos 

trabalhos de casa 

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

 
Conhecedor / 

Sabedor / culto/ 
Informado 

(A, B, G, I, J) 
 

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

 
Respeitador  

Diferença / do 
outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Participativo / 
Colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

5% 

Formula com bastante 
facilidade perguntas e 
respostas a questões. 

Formula com facilidade 
perguntas e respostas a 
questões. 

Formula perguntas e 
respostas a questões. 

Formula com dificuldade 
perguntas e respostas a 
questões. 

5% 

Compreende e retém com 
muita facilidade a 
informação essencial. 

Compreende e retém com 
facilidade a informação 
essencial. 

Compreende e retém 
informação essencial. 

Nem sempre compreende 
nem retém a informação 
essencial. 

Leitura 20% 20% 

Revela muito boa 
competência leitora. 

Revela boa competência 
leitora.  

 Revela competência 
leitora.  

Revela dificuldades de 
competência leitora.  

Manifesta muita facilidade 
na compreensão de 
enunciados. 

Manifesta facilidade na 
compreensão de 
enunciados. 

Manifesta compreensão de 
enunciados. 

Nem sempre manifesta 
compreensão de 
enunciados 

Escrita 20% 

10% 

Revela muitas 
capacidades de escrita 
aplicando corretamente 
regras de ortografia, 
sintaxe e morfologia. 

Revela capacidades de 
escrita aplicando 
corretamente regras de 
ortografia, sintaxe e 
morfologia. 

Revela algumas 
capacidades de escrita 
aplicando quase sempre 
regras de ortografia, 
sintaxe e morfologia. 

Revela poucas 
capacidades de escrita e 
tem dificuldade em  
aplicar regras de 
ortografia, sintaxe e 
morfologia. 

10% 

Transcreve textos e 
responde a questionários 
com muita facilidade. 

Transcreve textos e 
responde a questionários 
com facilidade. 

Transcreve textos e 
responde a questionários. 

Revela dificuldade em 
transcrever textos e 
responder a questionários 
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Educação 
Literária 

 

15% 

5% 

Ouve/lê e compreende 
com muita facilidade as 
obras literárias 
apresentadas. 

Ouve, lê e compreende 
com facilidade as obras 
literárias apresentadas. 

Ouve, lê e compreende as 
obras literárias 
apresentadas. 

Revela dificuldade em 
ouvir, ler e compreender 
as obras literárias 
apresentadas. 

5% 
Emite opiniões acerca de 
textos lidos ou ouvidos 
com muita facilidade. 

 Emite opiniões acerca de 
textos lidos ou ouvidos 
com facilidade. 

Nem sempre emite 
opiniões acerca de textos 
lidos ou ouvidos. 

Dificilmente emite 
opiniões acerca de textos 
lidos ou ouvidos. 

5% 

Antecipa o tema com 
criatividade através de 
inferências. 

Antecipa o tema através 
de inferências.  

Antecipa o tema através 
de inferências com algum 
apoio. 

Revela dificuldades em 
antecipar através de 
inferências o tema. 

Gramática 10% 10% 

Identifica, compreende e 
aplica noções e regras 
gramaticais com muita 
facilidade. 

Identifica, compreende e 
aplica noções e regras 
gramaticais com 
facilidade. 

Identifica, compreende e 
aplica noções e regras 
gramaticais. 

Revela dificuldade em 
identificar, compreender 
e aplicar noções e regras 
gramaticais. 
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Matemática 

Domínio 
Cognitivo 

P
o
n
d
e
ra

ç
ã
o
 

Parâmetros de Avaliação 

Muito Bom  
(90%-100%) 

Bom  
(70%-89%)  

Suficiente  
(50%-69%) 

Insuficiente  
(0%-49%)  

Instrumentos 
Descritores do 

Perfil dos 
Alunos Perfil de Desempenho 

 
 

Resolução de 
problemas 

 
 

 

25% 

15% 

Concebe e aplica com 
muita facilidade 
estratégias na resolução 
de problemas. 

Concebe e aplica com 

facilidade estratégias na 

resolução de problemas. 

Concebe e aplica 
estratégias com algum 
apoio, na resolução de 
problemas. 

Revela dificuldades em 
conceber e aplicar 
estratégias na resolução de 
problemas. 

Questões orais 
 

 
Trabalhos escritos 
individuais ou em 

grupo 
Testes escritos 

 
 

Questões de aula 
 
 

Tarefas realizadas 
nas aulas 

 
Trabalhos do projeto 

DAC 
 
 

Realização dos 
trabalhos de casa 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/ 

Informado 
(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/ 
Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Respeitador da 

diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 

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

(transversal às áreas) 
Participativo/ 
Colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Responsável/ 

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

outro 
(B, E, F, G) 

10% 

Avalia com muita 
facilidade a 
plausibilidade dos 
resultados. 

Avalia com facilidade a 
plausibilidade dos 
resultados. 

Avalia a plausibilidade 
dos resultados. 

Revela muitas dificuldades 
em avaliar a plausibilidade 
dos resultados. 

 
Raciocínio 

matemático 
 

30% 

10% 

Relaciona conceitos e 
realiza inferências com 
muita facilidade. 

Relaciona conceitos e 
realiza inferências com 
facilidade. 

Relaciona conceitos e 
realiza inferências. 

Sente dificuldade em 
relacionar conceitos e 
realizar inferências.  

10% 

Desenvolve e apresenta 
estratégias com muita 
facilidade. 

Desenvolve e apresenta 
estratégias com 
facilidade. 

Desenvolve e apresenta 
estratégias. 

Dificilmente desenvolve e 
apresenta estratégias. 
 

10% 

Analisa e tira conclusões 
com muita facilidade. 

Analisa e tira conclusões 
com facilidade. 

Analisa e tira conclusões. Revela muitas dificuldades 
em analisar e tirar 
conclusões. 

Comunicação 
matemática 

 

25% 

10% 

Desenvolve com muita 
facilidade a capacidade 
de analisar o próprio 
trabalho e regula a sua 
aprendizagem. 

Desenvolve com 
facilidade a capacidade 
de analisar o próprio 
trabalho e regula a sua 
aprendizagem. 

Desenvolve a capacidade 
de analisar o próprio 
trabalho e regula a sua 
aprendizagem. 

Apresenta dificuldades em 
desenvolver a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem. 

5% 

Apresenta muita 
persistência, autonomia 
e à-vontade em lidar 
com situações que 
envolvam a matemática 
no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 

Apresenta persistência, 
autonomia e à-vontade 
em lidar com situações 
que envolvam a 
matemática no seu 
percurso escolar e na 
vida em sociedade. 

Apresenta alguma 
persistência, autonomia 
e à-vontade em lidar 
com situações que 
envolvam a matemática 
no seu percurso escolar e 
na vida em sociedade. 

Apresenta dificuldade na 
persistência, autonomia e à-
vontade em lidar com 
situações que envolvam a 
matemática no seu percurso 
escolar e na vida em 
sociedade. 

10% 

Exprime, oralmente e 
por escrito, ideias 
matemáticas, com muita 
facilidade e explica 
raciocínio, procedimento 
e conclusões. 

Exprime, oralmente e 
por escrito, ideias 
matemáticas, com 
facilidade e explica 
raciocínio, procedimento 
e conclusões. 

Exprime, oralmente e 
por escrito, ideias 
matemáticas e explica 
raciocínio, procedimento 
e conclusões. 

Apresenta dificuldades em 
exprimir oralmente e por 
escrito, ideias matemáticas 
e explica raciocínio, 
procedimento e conclusões., 
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Estudo do Meio 

Domínio 
Cognitivo 

P
o
n
d
e
ra

ç
ã

o
 

Parâmetros de Avaliação 

Muito Bom  
(90%-100%) 

Bom  
(70%-89%)  

Suficiente  
(50%-69%) 

Insuficiente  
(0%-49%)  

Instrumentos 
Descritores 
do Perfil dos 

Alunos Perfil de Desempenho 

Natureza 
Sociedade  
Tecnologia 

80% 

10% 

Adquire com muita 

facilidade conhecimento, 

informação e saberes 

relativos aos conteúdos.  

Adquire com facilidade 

conhecimento, informação 

e saberes relativos aos 

conteúdos.  

Adquire conhecimento, 

informação e saberes 

relativos aos conteúdos.  

Não adquire 

conhecimento, 

informação nem saberes 

relativos aos conteúdos.  

Trabalhos de 
pesquisa individuais 

e/ou grupo 
 

Questões orais 
 

Trabalhos escritos 
individuais ou em 

grupo 
 

Testes escritos 
 

Questões de aula 
 
 

Trabalhos do projeto 
DAC 

 
 

Tarefas realizadas 
nas aulas 

 
Realização dos 

trabalhos de casa 

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/Orga

nizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

 

7% 

Relaciona conhecimentos 

com as suas vivências em 

diversos contextos, com 

muita facilidade. 

Relaciona conhecimentos 

com as suas vivências em 

diversos contextos, com 

facilidade. 

Relaciona conhecimentos 

com as suas vivências em 

diversos contextos. 

Não relaciona 

conhecimentos com as 

suas vivências nos 

diferentes contextos. 

7% 

É muito criativo na 
formulação de hipóteses 
face aos fenómenos 
ocorridos. 

É criativo na formulação 

de hipóteses face aos 

fenómenos ocorridos. 

Apresenta alguma 

criatividade na formulação 

de hipóteses face aos 

fenómenos ocorridos. 

Não apresenta 

criatividade na 

formulação de hipóteses 

face aos fenómenos 

ocorridos. 

10% 

Comunica com muita 
facilidade e respeita 
regras de comunicação 
com os seus pares. 

Comunica com facilidade e 

respeita regras de 

comunicação com os seus 

pares. 

Comunica com alguma 

facilidade e respeita 

regras de comunicação 

com os seus pares. 

Não comunica nem 

respeita regras de 

comunicação com os 

seus pares. 

10% 

Revela pensamento crítico e 
analítico na fundamentação 
dos seus 
argumentos/ideias/opiniões 
com muita facilidade.    

Revela pensamento crítico e 
analítico na fundamentação 
dos seus 
argumentos/ideias/opiniões 
com facilidade.  

Revela algum pensamento 

crítico e analítico na 

fundamentação dos seus 

argumentos/ideias/opiniões. 

Não revela pensamento 
crítico e analítico na 
fundamentação dos seus 
argumentos/ideias/opiniões  

7% 

Investiga, analisa dados e 
discute resultados de 
experiências com muita 
facilidade. 

Investiga, analisa dados e 

discute resultados de 

experiências com 

facilidade. 

Investiga, analisa dados e 

discute resultados de 

experiências. 

Não investiga, nem 

analisa dados nem 

discute resultados de 

experiências. 

7% 

Organiza e implementa 
com muita facilidade 
tarefas e regras de sala de 
aula bem como atividades 

Organiza e implementa 

com facilidade tarefas e 

regras de sala de aula bem 

Organiza e implementa 

com alguma facilidade 

tarefas e regras de sala de 

Não organiza nem 

implementa tarefas e 

regras de sala de aula 
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que promovam o estudo 
autónomo. 

como atividades que 

promovam o estudo 

autónomo. 

aula bem como atividades 

que promovam o estudo 

autónomo. 

bem como atividades 

que promovam o estudo 

autónomo. 

10% 

Comunica com muita 
facilidade e respeita 
regras de comunicação 
com os seus pares. 

Comunica com facilidade e 

respeita regras de 

comunicação com os seus 

pares. 

Comunica com alguma 

facilidade e respeita 

regras de comunicação 

com os seus pares. 

Não comunica nem 

respeita regras de 

comunicação com os 

seus pares. 

7% 

Autoavalia, monitoriza e 
regula a sua aprendizagem 
com muita facilidade. 

Autoavalia, monitoriza e 

regula a sua aprendizagem 

com facilidade. 

Autoavalia, monitoriza e 

regula a sua 

aprendizagem. 

Não autoavalia, nem 

monitoriza, nem regula a 

sua aprendizagem. 

5% 

Participa com muito 

interesse em 

campanhas/ações 

solidárias e respeito pelo 

outro. 

Participa com interesse 

em campanhas/ações 

solidárias e respeito pelo 

outro. 

Participa com algum 

interesse em 

campanhas/ações 

solidárias e respeito pelo 

outro. 

Não participa em 

campanhas/ações 

solidárias e respeito pelo 

outro. 

Aprender Experimentando 

Domínio 
Cognitivo 

P
o
n
d
e
ra

ç
ã
o
 

Parâmetros de Avaliação 

Muito Bom  
(90%-100%) 

Bom  
(70%-89%)  

Suficiente  
(50%-69%) 

Insuficiente  
(0%-49%)  

Instrumentos 
Descritores 
do Perfil dos 

Alunos Perfil de Desempenho 

Apropriação 
e Reflexão 

 

80% 

5% 

Mobiliza a linguagem 
elementar integrada em 
diferentes contextos 
culturais com muita 
facilidade. 

Mobiliza a linguagem 
elementar integrada em 
diferentes contextos 
culturais com facilidade. 

Mobiliza a linguagem 
elementar integrada em 
diferentes contextos 
culturais. 

Tem dificuldade em 
mobilizar a linguagem 
elementar integrada em 
diferentes contextos 
culturais. 

Apresentação dos 
trabalhos 

 
Debates 

 
Fichas de trabalho 

 
Questões de aula 

 
Trabalhos do projeto 

DAC 
 

Observação direta 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 

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

Crítico/analítico 
(A,B,C,D,G) 

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

Indagador/ 
investigador e 
sistematizador/orga
nizador 

(A,B,C,D,F,H,I,J) 
Questionador 
/Comunicador 

Experimentação 
e Criação  

5% 

Utiliza técnicas e 
materiais de acordo com 
a intenção expressiva 
das suas produções com 
muita facilidade. 

Utiliza técnicas e 
materiais de acordo com a 
intenção expressiva das 
suas produções com 
facilidade. 

Utiliza técnicas e materiais 
de acordo com a intenção 
expressiva das suas 
produções. 
 

Tem muita dificuldade 
em utilizar técnicas e 
materiais de acordo com 
a intenção expressiva 
das suas produções. 

Áreas das 
Atividades 

Físicas  

5% 
 

Participa nas diferentes 
atividades com muita 
facilidade. 

Participa nas diferentes 
atividades com facilidade. 

Participa nas diferentes 
atividades. 

Revela muita dificuldade 
em participar nas 
diferentes atividades. 
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Organização 
pessoal 

 

10% 

Revela muitas 
capacidades de trabalho 
em grupo e de entre 
ajuda. 

Revela boas capacidades 
de trabalho em grupo e de 
entre ajuda. 

Revela capacidades de 
trabalho em grupo e de 
entre ajuda. 
 

Revela falta de 
capacidades de trabalho 
em grupo nem de entre 
ajuda. 

 
Interação nos jogos e 

exercícios 
 

Utilização/exploraçã
o dos materiais 

 
Organização do 

espaço/material de 
estudo 

 
Estratégias de estudo 

autónomo 
 

Preenchimento de 
Protocolos 

 
 
 

 

(A,B,D,E,F,G,H,I,J)Q
uestionador 
( A,B,D,E,H) 

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

Responsável/ 
autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J  
Respeitador da 
diferença 
(A,B,E,F,H)  

5% 
Recolhe e organiza 
informação com muita 
facilidade. 

Recolhe e organiza 
informação com 
facilidade. 

Recolhe e organiza 
informação. 

Recolhe e organiza 
informação com muita 
dificuldade. 

5% 
 

 

Adquire e aplica com 
muita facilidade diversos 
conceitos em situações 
práticas. 

Adquire e aplica com 
facilidade diversos 
conceitos em situações 
práticas. 

Adquire e aplica diversos 
conceitos em situações 
práticas. 

Adquire e aplica com 
muita dificuldade 
diversos conceitos em 
situações práticas. 

 
Autonomia no 

estudo 

5% 

Realiza as tarefas com 
empenho e com muita 
autonomia. 

Realiza as tarefas com 
empenho e autonomia. 

Realiza as tarefas com 
algum empenho e 
autonomia. 

Tem muita dificuldade 
em realizar as tarefas 
com empenho e 
autonomia. 

5% 

Revela muita 
atenção/concentração 
na realização do seu 
trabalho. 

Revela 
atenção/concentração na 
realização do seu 
trabalho. 

Revela alguma 
atenção/concentração na 
realização do seu trabalho. 

Revela falta de 
atenção/concentração 
na realização do seu 
trabalho. 

10% 

Autoavalia-se e ajusta os 
seus métodos de 
trabalho com muita 
facilidade, 

Autoavalia-se e ajusta os 
seus métodos de trabalho 
com facilidade. 

Autoavalia-se e ajusta os 
seus métodos de trabalho. 

Autoavalia-se e ajusta os 
seus métodos de 
trabalho com muita 
dificuldade. 

Sociedade 
 

5% 

Efetua observações, 
formula hipóteses e 
debate ideias com muita 
clareza. 

Efetua observações, 
formula hipóteses e 
debate ideias com clareza. 

Efetua observações, formula 
hipóteses e debate ideias. 

Efetua observações, mas 
não consegue formular 
hipóteses e debater 
ideias. 

Natureza 

5% 
Coloca questões sobre os 
diferentes assuntos, com 
muita facilidade 

Coloca questões sobre os 
diferentes assuntos, com 
facilidade. 

Coloca questões sobre o os 
diferentes assuntos,  

Não consegue colocar 
questões sobre os 
diferentes assuntos. 

5% 

Relaciona os 
conhecimentos prévios 
com os adquiridos com 
muita facilidade. 

Relaciona os 
conhecimentos prévios 
com os adquiridos com 
facilidade. 

Relaciona os conhecimentos 
prévios com os adquiridos. 
 

Não consegue relacionar 
os conhecimentos 
prévios com os 
adquiridos. 

Tecnologia 
 

5% 
Participa na elaboração 
regras de conduta, com 
muita facilidade. 

Participa na elaboração 
regras de conduta com 
facilidade. 

Participa na elaboração 
regras de conduta. 
 

Não participa na 
elaboração regras de 
conduta. 

Eu e o meio 
ambiente 

 
 

5% 

Adota com muita 
facilidade 
comportamentos de 
proteção e preservação 
do ambiente natural. 

Adota com facilidade 
comportamentos de 
proteção e preservação do 
ambiente natural. 

Adota comportamentos de 
proteção e preservação do 
ambiente natural. 

Apresenta dificuldades 
em adotar 
comportamentos de 
proteção e preservação 
do ambiente natural. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Inglês–Ensino Básico 

(1.º ciclo) 

 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  
Ponde
-ração 

Instrumentos de Avaliação(a) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

 

• Leitura (Reading) 

• Léxico e Gramática (LexisandGrammar) 

• Escrita (Writing) 

• Intercultural (Intercultural Domain) 

• Oralidade (Listening/Speaking):  

− Compreensão Oral (Listening) 

− Interação Oral (Spoken Interaction) 

− Produção Oral (Spoken Production) 

 

 

15% 

15% 

20% 

5% 

25% 

 

 

• Fichas: 

− compreensão escrita 

− gramática 

− léxico 

− compreensão do oral 

− produção escrita 
 

• Trabalho de grupo / pares 

• Apresentações 

• Dramatizações 

  Indicadores   

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Empenhamento 
 

• Espírito de equipa 

20% • Observação direta (a) 

 

a) A avaliação dos diferentes instrumentos será realizada com base em preenchimento de grelhas de aferição, de observação direta e de 

auto/heteroavaliação. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 
Descritores de Desempenho 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

A - Linguagem e textos 

B - Informação e comunicação 

C - Raciocínio e Resolução de 
Problemas  

D - Pensamento crítico e 
Pensamento criativo 

E - Relacionamento 
Interpessoal 

F - Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 

I - Saber científico, técnico e 
tecnológico 

O aluno: 

. Interpreta com dificuldade 
discursos orais; 

 

. Lê e participa com 
dificuldades, em situações 
de interação discursiva e 
produz textos orais com 
muitas incorreções; 

. Compreende com muita 
dificuldade textos escritos 
de qualquer tipo; 

. Redige, com dificuldade, 
textos de diversos tipos, 
apresentando pouca 
adequação no vocabulário e 
nas estruturas. 

. Reconhece, com alguma 
dificuldade, realidades 
interculturais distintas. 

 

O aluno: 

. Interpreta 
satisfatoriamente discursos 
orais; 

. Lê, participa em situações 
de interação discursiva e 
produz textos orais, ainda 
que com algumas 
incorreções; 

. Compreende, de forma 
satisfatória, textos escritos 
simples; 

. Redige ainda com algumas 
lacunas textos simples, 
apresentando alguma 
adequação no vocabulário e 
nas estruturas. 

. Reconhece realidades 
interculturais distintas. 

 

O aluno: 

. Interpreta com facilidade 
discursos orais; 

 

. Lê e revela facilidade na 
interação discursiva e na 
produção de textos orais; 

 

. Compreende com 
facilidade textos escritos de 
diferentes tipos; 

. Redige textos escritos de 
diversos tipos, revelando 
facilidade no uso do 
vocabulário e das estruturas. 

. Reconhece, com 
facilidade, realidades 
interculturais distintas. 

 

O aluno: 

. Interpreta com muita 
facilidade discursos orais, 
até os mais complexos; 

. Lê e revela muita 
facilidade na interação 
discursiva e na produção de 
textos orais; 

. Compreende com bastante 
facilidade textos escritos de 
diferentes tipos; 

. Redige textos escritos de 
diversos tipos, revelando 
muita facilidade no uso do 
vocabulário e das estruturas. 

. Reconhece, com muita 
facilidade realidades 
interculturais distintas. 
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2.º e 3.º ciclos 

Cidadania e Desenvolvimento 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

2.º e 3.º ciclos 

Domínios 
Parâmetros de 

avaliação 
Indicadores de desempenho 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderaç
ão 

Conhecimentos 
e 

Capacidades 

Saber/ 
Saber Fazer 

• Pesquisa e trata a informação recolhida; 

Registo de 
aprendizagens/ 
conhecimentos 

50% 

• Interpreta diferentes tipos de documentos; 

• Demonstra pensamento crítico e criativo nas tarefas em que está envolvido; 

• Faz aprendizagens significativas referentes aos conteúdos trabalhados; 

• Participa na procura de soluções para problemas detetados; 

• Executa com qualidade e autonomamente as tarefas definidas; 

• Comunica adequadamente, respeitando regras básicas do funcionamento da 

língua; 

• Utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); 

Atitudes e 

Valores 

Responsabilidade  

e integridade 

• É cumpridor das regras estabelecidas (pontualidade, respeito por si e pelos 
outros). 

• Assume as consequências das decisões que toma. 

• Assume o compromisso pessoal de se tornar bom colega e bom estudante, 
agindo em conformidade (partilha informações e conhecimentos com os 
outros, disponibiliza-se para ajudar…). Registo de 

observação de 
aula 

50% Excelência e 

exigência 

• É rigoroso, procurando sempre elevar a qualidade do seu trabalho. 

• É perseverante, não desistindo aos primeiros obstáculos  

Curiosidade, reflexão 

e inovação 

• É curioso, procurando alargar continuamente os seus conhecimentos. 

• Procura soluções criativas, assumindo respeito pelas fontes em que se 
inspira. 
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Cidadania e 

participação 

• Respeita as opiniões dos outros, manifestando-se tolerante e cooperante na 

busca de bom ambiente de trabalho. 

• É assertivo, defendendo os seus direitos, mas sem colocar os seus interesses 
pessoais acima dos interesses coletivos. 

• Trabalha bem em grupo, assumindo um papel ativo e cooperante. 

• Toma iniciativas, revelando-se autónomo.  

• Mostra consciência ecológica adotando comportamentos sustentáveis (não 
deita papéis para o chão, não destrói o património escolar, não 
desperdiça…). 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO  

 (Nível 1)  (Nível 2)  (Nível 3)  (Nível 4)  (Nível 5) 

Não revela os 
comportamentos 
referenciados nem 
vontade de melhorar. 

Não revela a maioria dos 
comportamentos 
referenciados. 

Revela a maioria dos 
comportamentos 
referenciados. 

Revela quase todos os 
comportamentos 
referenciados e vontade 
de melhorar. 

Revela e mantem todos os 
comportamentos definidos 
no referencial. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Português 

Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos) 

 

 
Áreas de Competência 

(Perfil do Aluno) Domínios de Aprendizagem  
Ponde–

ração 
Instrumentos de Avaliação 

Ponde–

ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

• Oralidade 
 

• Leitura 
 

• Educação Literária 
 

• Gramática 
 

• Escrita 

80% 

• Apresentação oral 

• Teste compreensão do oral 

• Questionamento oral 

• Questionário escrito (interpretação / educação literária / 
gramática) 

• Leitura expressiva 

• Produção escrita (diferentes tipologias textuais) 

• Projeto de leitura 

• Dramatização 

• Teste escrito 

(1) 

 

(2) 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

• Liberdade 

20% 
• Referencial do bom aluno, bom cidadão 

20% 

 

Notas 

(1) – A selecionar, no mínimo, quatro instrumentos diferentes em cada semestre, abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 

(2) – A seleção dos instrumentos de avaliação e a sua relativa ponderação serão definidas por ano/nível e por semestre. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Perfil do 
aluno 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

• A 
Linguagem e 
Textos 
 

• B 
Informação e 
Comunicação 
 

• C 
Raciocínio e 
Resolução de 
problemas 
 

• D 
Pensamento crí–
tico e 
pensamento 
criativo 
 

• H 
Sensibilidade 
estética e 
artística 

 

• I 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

• Lê e interpreta, com 
muita dificuldade, 
textos escritos, incluindo 
textos literários enão 
literários de vários 
géneros. 
 
 

• Compreende, com 
muita dificuldade, 
textos orais de vários 
géneros. 
 

• Usa, com incorreções, 
uma expressão oral 
minimamente adequada 
a diversas situações de 
comunicação. 
 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com muita 
dificuldade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Não revela autonomia 
na escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados 

• Lê e interpreta, com 
alguma dificuldade, 
textos escritos, 
incluindo textos 
literários e não literários 
de vários géneros. 
 
 

• Compreende, com 
dificuldade, textos orais 
de vários géneros. 
 
 

• Usa, com algumas 
incorreções, uma 
expressão oral adequada 
a diversas situações de 
comunicação. 
 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com 
dificuldade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Revela pouca 
autonomia na escrita de 
textos criativos e/ou 
sujeitos a técnicas e 
modelos diversificados 

• Lê e interpreta textos 
escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros, apropriando-se 
do sentido global dos 
enunciados. 
 

• Compreende com 
alguma facilidade textos 
orais de vários géneros. 
 
 

• Usa, com correção, 
uma expressão oral 
fluente e adequada a 
diversas situações de 
comunicação. 
 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 
 

• Revela autonomia na 
escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados com 
alguma correção 
linguística e ortográfica 

• Lê e interpreta textos 
escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros, fazendo 
inferências. 
 
 

• Compreende, com 
facilidade, textos orais 
de vários géneros. 
 
 

• Usa uma expressão 
oral fluente, correta, 
adequada e fundamenta 
com alguma dificuldade 
diversas situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com 
facilidade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Revela autonomia na 
escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados com 
correção linguística e 
ortográfica 

• Lê e interpreta textos 
escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros, fazendo 
inferências devidamente 
justificadas. 
 

• Compreende, com 
muita facilidade, textos 
orais de vários géneros. 
 
 

• Usa uma expressão 
oral fluente, correta, 
adequada e fundamenta 
com alguma dificuldade 
diversas situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com muita 
facilidade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Revela autonomia na 
escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados, com 
organização discursiva 
adequada, diversidade e 
propriedade vocabular, 
correção linguística e 
ortográfica. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Inglês – Ensino Básico 

(2.º e 3.º ciclos) 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de Aprendizagem  
Ponde

-ração 
Instrumentos de Avaliação (a) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

 

• Leitura (Reading) 

• Léxico e Gramática (Lexis and Grammar) 

• Escrita (Writing) 

• Intercultural (Intercultural Domain) 

• Oralidade (Listening/Speaking):  

− Compreensão Oral (Listening) 

− Interação Oral (Spoken Interaction)  

− Produção Oral (Spoken Production) 

 

 

20% 

15% 

20% 

5% 

20% 

 

 

 

• Fichas: 

− compreensão escrita 

− gramática 

− léxico 

− compreensão do oral 

− produção escrita 

 

• Trabalho de grupo / pares 

• Trabalho de projeto 

• Apresentações 

• Dramatizações 

• Simulações 

• Debates 

  Indicadores   

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

• Liberdade 

20% 
•  Referencial do bom aluno, 

bom cidadão 

 

 

a) A avaliação dos diferentes instrumentos será realizada com base em preenchimento de 

grelhas de aferição, de observação direta e de auto/heteroavaliação. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de 
Competências 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

A - Linguagem e 

textos 

B - Informação e 

comunicação 

C - Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas  

D- Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

criativo 

E-Relacionamento 

Interpessoal 

F- 

Desenvolvimento 

Pessoal e 

autonomia 

G - Bem-estar, 

saúde e ambiente 

I- Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

O aluno: 
. Não interpreta 
discursos orais; 
 
 
 
. Não lê nem 
participa, ou 
participa com 
muitas 
dificuldades, 
em situações de 
interação 
discursiva e não 
produz textos 
orais; 
. Não 
compreende 
textos escritos 
de qualquer 
tipo; 
 
. Redige, com 
muita 
dificuldade, 
textos de 
diversos tipos, 
não 
apresentando 
adequação nem 
no vocabulário 
nem nas 
estruturas. 
. Reconhece, 
com muita 
dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 
 

O aluno: 
. Interpreta com 
dificuldade 
discursos orais; 
 
 
. Lê e participa  
com 
dificuldades, 
em situações de 
interação 
discursiva e 
produz textos 
orais com 
muitas 
incorreções; 
. Compreende 
com muita 
dificuldade 
textos escritos 
de qualquer 
tipo; 
. Redige, com 
dificuldade, 
textos de 
diversos tipos, 
apresentando 
pouca 
adequação no 
vocabulário e 
nas estruturas. 
 
 
. Reconhece, 
com alguma 
dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
satisfatoriament
e discursos 
orais; 
 
. Lê, participa 
em situações de 
interação 
discursiva e 
produz textos 
orais, ainda que 
com algumas 
incorreções; 
 
 
. Compreende, 
de forma 
satisfatória, 
textos escritos 
simples; 
 
. Redige ainda 
com algumas 
lacunas textos 
simples, 
apresentando 
alguma 
adequação no 
vocabulário e 
nas estruturas. 
 
 
. Reconhece 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 

O aluno: 
. Interpreta com 
facilidade 
discursos orais; 
 
 
. Lê e revela 
facilidade na 
interação 
discursiva e na 
produção de 
textos orais; 
 
 
 
 
. Compreende 
com facilidade 
textos escritos 
de diferentes 
tipos; 
 
. Redige textos 
escritos de 
diversos tipos, 
apresentando 
facilidade no 
uso do 
vocabulário e 
das estruturas. 
 
 
 
. Reconhece, 
com facilidade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 

O aluno: 
. Interpreta com 
muita facilidade 
discursos orais, 
até os mais 
complexos; 
. Lê e revela 
muita facilidade 
na interação 
discursiva e na 
produção de 
textos orais; 
 
 
 
 
. Compreende 
com bastante 
facilidade 
textos escritos 
de diferentes 
tipos; 
. Redige textos 
escritos de 
diversos tipos, 
até os mais 
complexos, 
apresentando 
muita facilidade 
no uso do 
vocabulário e 
das estruturas. 
 
. Reconhece, 
com muita 
facilidade 
realidades 
interculturais 
distintas. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Oficina das Línguas  

Ensino Básico (2.º Ciclo) 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  
Ponde

-ração 
Instrumentos de Avaliação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e 

textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

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 (Reading) 

• Léxico (Lexis) 

• Escrita (Writing) 

• Intercultural  
(Intercultural Domain) 

• Oralidade (Listening/Speaking):  

− Compreensão Oral (Listening) 

− Interação Oral  

(Spoken Interaction)  

− Produção Oral 

(Spoken Production) 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

15% 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

• Trabalho de projeto 

• Apresentações 

• Dramatizações (Role-play) 

• Aferição do desempenho 

demonstrado 

• Participação nas atividades 

/ tarefas 

 Indicadores   

A
ti

tu
d
e
s 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

20% • Referencial do 
Comportamento 

 

Nota – Os instrumentos de avaliação serão definidos por ano de escolaridade e por semestre, 

abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 
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Conhecimentos e Capacidades  

Descritores de Desempenho 

Nívelum Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

O aluno: 
. Não interpreta 
discursos orais; 
. Não lê nem 
participa, ou 
participa com 
muitas 
dificuldades, em 
situações de 
interação 
discursiva e não 
produz textos 
orais; 
. Não compreende 
textos escritos de 
qualquer tipo; 
. Redige, com 
muita dificuldade, 
textos de diversos 
tipos, não 
apresentando 
adequação nem no 
vocabulário nem 
nas estruturas. 
. Reconhece, com 
muita dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 
 

O aluno: 
. Interpreta com 
dificuldade discursos 
orais; 
. Lê e participa com 
dificuldades, em 
situações de interação 
discursiva e produz 
textos orais com 
muitas incorreções; 
. Compreende com 
muita dificuldade 
textos escritos de 
qualquer tipo; 
. Redige, com 
dificuldade, textos de 
diversos tipos, 
apresentando pouca 
adequação no 
vocabulário e nas 
estruturas. 
. Reconhece, com 
alguma dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
satisfatoriamente 
discursos orais; 
. Lê, participa em 
situações de 
interação discursiva 
e produz textos 
orais, ainda que com 
algumas incorreções; 
. Compreende, de 
forma satisfatória, 
textos escritos 
simples; 
. Redige ainda com 
algumas lacunas 
textos simples, 
apresentando 
alguma adequação 
no vocabulário e nas 
estruturas. 
. Reconhece 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 

O aluno: 
. Interpreta com 
facilidade discursos 
orais; 
. Lê e revela 
facilidade na 
interação discursiva 
e na produção de 
textos orais; 
. Compreende com 
facilidade textos 
escritos de 
diferentes tipos; 
. Redige textos 
escritos de diversos 
tipos, apresentando 
facilidade no uso do 
vocabulário e das 
estruturas. 
. Reconhece, com 
facilidade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 
 

O aluno: 
. Interpreta com 
muita facilidade 
discursos orais, até 
os mais complexos; 
. Lê e revela muita 
facilidade na 
interação 
discursiva e na 
produção de textos 
orais; 
. Compreende com 
bastante facilidade 
textos escritos de 
diferentes tipos; 
. Redige textos 
escritos de diversos 
tipos, até os mais 
complexos, 
apresentando 
muita facilidade no 
uso do vocabulário 
e das estruturas. 
. Reconhece, com 
muita facilidade 
realidades 
interculturais 
distintas. 
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Departamento de Línguas 
Critérios Específicos de Avaliação – Francês - Ensino Básico 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de 

Aprendizagem  

Ponde-

ração 
Instrumentos de Avaliação 

Ponde-

ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

• Escrita 

Compreensão / Produção  

 

60% 

 

• Teste escrito  

• Outros trabalhos 

escritos:  

- Questionário de 

compreensão escrita 

- Ficha de gramática 

- Ficha de vocabulário 

- Produção escrita 

- Trabalho de grupo / 

Trabalho de projeto  

 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

• Oralidade 

Compreensão / Produção 

/ Interação 

 

20% 

 

- Teste de compreensão do 

oral 

- Observação direta da 

oralidade 

- Questionários na aula / 

dramatizações / simulações 

/ leitura (3) 

 

 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e 

Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão 

e inovação 

• Cidadania e 

participação 

• Liberdade 

20% 
•     Referencial do bom 

aluno, bom cidadão 

 

 

Observações: 

(1) A selecionar, no mínimo, quatro instrumentos diferentes em cada semestre, abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 

(2) A seleção dos instrumentos de avaliação e a sua relativa ponderação serão definidas por ano/nível e por semestre. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de 
Competências 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

A - Linguagem e 
textos 
B - Informação e 
comunicação 
C - Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas  
D - Pensamento 
crítico e 
Pensamento 
criativo 
E - 
Relacionamento 
Interpessoal 
F - 
Desenvolvimento 
Pessoal e 
autonomia 
G - Bem-estar, 
saúde e ambiente 
I - Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

O aluno: 
. Não 
interpreta 
discursos orais; 
. Não lê nem 
participa, ou 
participa com 
muitas 
dificuldades, 
em situações 
de interação 
discursiva e 
não produz 
textos orais; 
. Não 
compreende 
textos escritos 
de qualquer 
tipo; 
. Redige, com 
muita 
dificuldade, 
textos de 
diversos tipos, 
não 
apresentando 
adequação 
nem no 
vocabulário 
nem nas 
estruturas. 
 
 

O aluno: 
. Interpreta 
com 
dificuldade 
discursos orais; 
. Lê e 
participa com 
dificuldades, 
em situações 
de interação 
discursiva e 
produz textos 
orais com 
muitas 
incorreções; 
. Compreende 
com muita 
dificuldade 
textos escritos 
de qualquer 
tipo; 
. Redige, com 
dificuldade, 
textos de 
diversos tipos, 
apresentando 
pouca 
adequação no 
vocabulário e 
nas estruturas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
satisfatoriamente 
discursos orais; 
. Lê, participa 
em situações de 
interação 
discursiva e 
produz textos 
orais, ainda que 
com algumas 
incorreções; 
. Compreende, 
de forma 
satisfatória, 
textos escritos 
simples; 
. Redige ainda 
com algumas 
lacunas textos 
simples, 
apresentando 
alguma 
adequação no 
vocabulário e nas 
estruturas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
com facilidade 
discursos orais; 
. Lê e revela 
facilidade na 
interação 
discursiva e na 
produção de 
textos orais; 
. Compreende 
com facilidade 
textos escritos 
de diferentes 
tipos; 
. Redige textos 
escritos de 
diversos tipos, 
apresentando 
facilidade no 
uso do 
vocabulário e 
das estruturas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
com muita 
facilidade 
discursos orais, 
até os mais 
complexos; 
. Lê e revela 
muita 
facilidade na 
interação 
discursiva e na 
produção de 
textos orais; 
. Compreende 
com bastante 
facilidade 
textos escritos 
de diferentes 
tipos; 
. Redige textos 
escritos de 
diversos tipos, 
até os mais 
complexos, 
apresentando 
muita 
facilidade no 
uso do 
vocabulário e 
das estruturas. 
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Departamento de Línguas 
Critérios Específicos de Avaliação – Espanhol - Ensino Básico 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de 

Aprendizagem  

Ponde-

ração 
Instrumentos de Avaliação 

Ponde-

ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

• Escrita 

Compreensão / Produção  

 

60% 

 

• Teste escrito  

• Outros trabalhos 

escritos:  

- Questionário de 

compreensão escrita 

- Ficha de gramática 

- Ficha de vocabulário 

- Produção escrita 

- Trabalho de grupo / 

Trabalho de projeto  

 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

• Oralidade 

Compreensão / Produção 

/ Interação 

 

20% 

 

- Teste de compreensão do 

oral 

- Observação direta da 

oralidade 

- Questionários na aula / 

dramatizações / simulações 

/ leitura (3) 

 

 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e 

Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão 

e inovação 

• Cidadania e 

participação 

• Liberdade 

20% •     Referencial do bom 

aluno, bom cidadão 

 

 

Observações: 

(1) A selecionar, no mínimo, quatro instrumentos diferentes em cada semestre, abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 

(2) A seleção dos instrumentos de avaliação e a sua relativa ponderação serão definidas por ano/nível e por semestre. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de 
Competências 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

A - Linguagem e 
textos 
B - Informação e 
comunicação 
C - Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas  
D - Pensamento 
crítico e 
Pensamento 
criativo 
E - 
Relacionamento 
Interpessoal 
F - 
Desenvolvimento 
Pessoal e 
autonomia 
G - Bem-estar, 
saúde e ambiente 
I - Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

O aluno: 
. Não 
interpreta 
discursos orais; 
. Não lê nem 
participa, ou 
participa com 
muitas 
dificuldades, 
em situações 
de interação 
discursiva e 
não produz 
textos orais; 
. Não 
compreende 
textos escritos 
de qualquer 
tipo; 
. Redige, com 
muita 
dificuldade, 
textos de 
diversos tipos, 
não 
apresentando 
adequação 
nem no 
vocabulário 
nem nas 
estruturas. 
 
 

O aluno: 
. Interpreta 
com 
dificuldade 
discursos orais; 
. Lê e 
participa com 
dificuldades, 
em situações 
de interação 
discursiva e 
produz textos 
orais com 
muitas 
incorreções; 
. Compreende 
com muita 
dificuldade 
textos escritos 
de qualquer 
tipo; 
. Redige, com 
dificuldade, 
textos de 
diversos tipos, 
apresentando 
pouca 
adequação no 
vocabulário e 
nas estruturas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
satisfatoriamente 
discursos orais; 
. Lê, participa 
em situações de 
interação 
discursiva e 
produz textos 
orais, ainda que 
com algumas 
incorreções; 
. Compreende, 
de forma 
satisfatória, 
textos escritos 
simples; 
. Redige ainda 
com algumas 
lacunas textos 
simples, 
apresentando 
alguma 
adequação no 
vocabulário e nas 
estruturas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
com facilidade 
discursos orais; 
. Lê e revela 
facilidade na 
interação 
discursiva e na 
produção de 
textos orais; 
. Compreende 
com facilidade 
textos escritos 
de diferentes 
tipos; 
. Redige textos 
escritos de 
diversos tipos, 
apresentando 
facilidade no 
uso do 
vocabulário e 
das estruturas. 
 

O aluno: 
. Interpreta 
com muita 
facilidade 
discursos orais, 
até os mais 
complexos; 
. Lê e revela 
muita 
facilidade na 
interação 
discursiva e na 
produção de 
textos orais; 
. Compreende 
com bastante 
facilidade 
textos escritos 
de diferentes 
tipos; 
. Redige textos 
escritos de 
diversos tipos, 
até os mais 
complexos, 
apresentando 
muita 
facilidade no 
uso do 
vocabulário e 
das estruturas. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas– Disciplina de 
História e Geografia de Portugal 

Critérios de Específicos de avaliação – Ensino Básico 
 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

(A) Linguagem e 

textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento de Informação / Utilização 

de Fontes 

 

▪ Pesquisa, organiza e seleciona informação 

histórica e geográfica, transformando a em 

conhecimento mobilizável; 

 

▪ Interpreta fontes históricas e geográficas, 

em suportes diversos e com mensagens 

diversas; 

 

▪ Domínio de técnicas elementares de 

pesquisa; 

 

Comunicação em História 

 

▪ Usa corretamente a língua portuguesa para 

comunicar de forma adequada; 

 

▪ Usa adequadamente o vocabulário 

específico da disciplina; 

 

Compreensão Histórica: Tempo / 

Espaço / Contexto 

 

▪ Conhece e compreende factos e processos 

históricos, integrando-os no tempo, no espaço 

e no contexto em que se inserem; 

 

 

80 % 

 

Testes Escritos 

_______________ 

 

 

 

Questão aula 

 

Participação oral 

 

Trabalhos 

individuais e/ou 

de grupo 

 

 

 

Registo de 

observação direta 

focalizada no 

interesse, na 

capacidade de 

intervenção e 

argumentação na 

participação, na 

autonomia 

e no empenho. 

 

 

 

 

40% 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

e
 

V
a
lo

re
s 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

 

20% 
Referencial do 

comportamento 
20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Domínios 

 

Descritores de Desempenho 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Exploração de 

fontes/ 

Interpretar 

documentos 

históricos   

 

Não interpreta 

fontes 

históricas, em 

suportes 

diversos e com 

mensagens 

diversas. 

 

Raramente 

interpreta 

fontes 

históricas, em 

suportes 

diversos e com 

mensagens 

diversas.  

 

 

Interpreta 

algumas fontes 

históricas, em 

suportes 

diversos e com 

mensagens 

diversas. 

 

Interpreta 

fontes 

históricas, em 

suportes 

diversos e com 

mensagens 

diversas, e 

cruza-as nas 

suas mensagens 

Interpreta 

fontes 

históricas, em 

suportes 

diversos e com 

mensagens 

diversas, e 

cruza-as nas 

suas mensagens. 

Seleciona fontes 

para 

fundamentar as 

suas hipóteses 

explicativas da 

realidade 

Temporalidade, 

espacialidade e 

contextualização 

/ Explicar a 

realidade 

histórica 

 

Não localiza no 

tempo e no 

espaço 

acontecimentos 

e processos 

históricos 

 

Raramente 

localiza no 

tempo e no 

espaço 

acontecimentos 

e processos 

históricos.  

  

 

 

Localiza no 

tempo e no 

espaço 

acontecimentos 

e processos 

históricos.  

 

 

Localiza no 

tempo e no 

espaço 

acontecimentos 

e processos 

históricos e 

contextualiza-

os 

Localiza no 

tempo e no 

espaço 

acontecimentos 

e processos 

históricos, 

contextualiza-os 

e toma posição 

crítica perante 

eles. 

 

Comunicação em 

História / 

Desenvolver a 

comunicação 

histórica 

 

Não constrói 

uma narrativa 

escrita, oral e 

pictográfica da 

realidade 

 

Tenta construir 

uma narrativa 

escrita, oral e 

pictográfica da 

realidade.  

 

 

 

Constrói uma 

narrativa 

escrita, oral e 

pictográfica da 

realidade. 

 

Constrói uma 

narrativa 

escrita, oral e 

pictográfica da 

realidade e 

participa em 

debates. 

Constrói uma 

narrativa oral e 

pictográfica da 

realidade e 

redige uma 

narrativa escrita 

com uma 

argumentação 

lógica, clara e 

fundamentada. 

Participa em 

debates, 

fundamentando 

a sua opinião 

em fontes 

diversificadas 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
Critérios Específicos de Avaliação de História e Cidadania – Ensino Básico – 5.º ano 

 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  
Ponde
ração 

Instrumentos de Avaliação 
Ponder
ação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s A - Linguagens e 

textos;  

 B - Informação e 
comunicação;  

 C - Raciocínio e 
resolução de 
problema;  

 D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo  

 I - Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico. 

 

 

Tratamento de Informação / Utilização de Fontes 

 ▪ Pesquisa, organiza e seleciona informação histórica e geográfica, transformando-a em 
conhecimento mobilizável;  

 ▪ Interpreta fontes históricas e geográficas, em suportes diversos e com mensagens diversas; 

▪ Domínio de técnicas elementares de pesquisa; 

Comunicação em História 

 ▪ Usa corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada;  

 ▪ Usa adequadamente o vocabulário específico da disciplina; 

Compreensão Histórica: Tempo / Espaço / Contexto  

▪ Conhece e compreende factos e processos históricos, integrando-os no tempo, no espaço e 
no contexto em que se inserem. 

CIDADANIA 

•Desenvolve a sensibilidade estética; • Promove o respeito pela diferença, reconhecendo e 
valorizando a diversidade 

 • Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 
interações entre diferentes culturas; 

•Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos de desenvolvimento 
sustentado do território; 

•Colabora de forma ativa e responsável. 

80 % 

Testes Escritos 

___________________ 

Questão aula 

 

Participação oral 

 

Trabalhos 

individuais e/ou de grupo 

 

Registo de observação 
direta 

focalizada no interesse, na 

capacidade de intervenção 
e 

argumentação na 

participação, na autonomia 

e no empenho. 

40% 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s • Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

•Cidadania e participação 

20% 
Referencial do 

comportamento 
20% 
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Conhecimentos e Capacidades (História e Cidadania) 

Domínios 

 

Descritores de Desempenho 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Exploração de fontes/ 
Interpretar 
documentos históricos   

 
Não interpreta fontes 
históricas, em 
suportes diversos e 
com mensagens 
diversas. 

 
Raramente interpreta 
fontes históricas, em 
suportes diversos e com 
mensagens diversas.  
 

 
Interpreta algumas 
fontes históricas, em 
suportes diversos e 
com mensagens 
diversas. 

 
Interpreta fontes 
históricas, em suportes 
diversos e com 
mensagens diversas, e 
cruza-as nas suas 
mensagens 

Interpreta fontes históricas, em 
suportes diversos e com 
mensagens diversas, e cruza-as 
nas suas mensagens. Seleciona 
fontes para fundamentar as suas 
hipóteses explicativas da 
realidade 

Temporalidade, 
espacialidade e 
contextualização / 
Explicar a realidade 
histórica 

 
Não localiza no tempo 
e no espaço 
acontecimentos e 
processos históricos 

 
Raramente localiza no 
tempo e no espaço 
acontecimentos e 
processos históricos.  
  
 

 
Localiza no tempo e no 
espaço acontecimentos 
e processos históricos.  
 

 
Localiza no tempo e no 
espaço acontecimentos 
e processos históricos e 
contextualiza-os 

Localiza no tempo e no espaço 
acontecimentos e processos 
históricos, contextualiza-os e 
toma posição crítica perante 
eles. 

 
Comunicação em 
História / Desenvolver 
a comunicação 
histórica 

 
Não constrói uma 
narrativa escrita, oral 
e pictográfica da 
realidade. 

 
Tenta construir uma 
narrativa escrita, oral e 
pictográfica da 
realidade.  

 
Constrói uma narrativa 
escrita, oral e 
pictográfica da 
realidade. 

 
Constrói uma narrativa 
escrita, oral e 
pictográfica da 
realidade e participa em 
debates. 

Constrói uma narrativa oral e 
pictográfica da realidade e 
redige uma narrativa escrita com 
uma argumentação lógica, clara 
e fundamentada. Participa em 
debates, fundamentando a sua 
opinião em fontes diversificadas. 

CIDADANIA 
. Comunicação e 
linguagem 
. Pensamento crítico 
. Pensamento 
criativo/ criatividade 
. Trabalho 
colaborativo 

Não revela sentido 
crítico face às 
temáticas 
desenvolvidas. Não 
revela respeito pelos 
outros nem pelas suas 
opiniões. Revela 
muitas dificuldades 
em integrar-se no 
espírito da turma/ da 
escola.  

Raramente revela 
sentido crítico face às 
temáticas desenvolvidas. 
Revela pouco respeito 
pelos outros e pelas suas 
opiniões. Revela 
dificuldades em integrar-
se no espírito da turma/ 
da escola.  

Revela um sentido 
crítico face às 
temáticas 
desenvolvidas.  
Revela algum respeito 
pelos outros. Integra-
se no espírito da 
turma/ da escola. 

Revela sentido crítico 
bastante esclarecido 
face às temáticas 
desenvolvidas.  
Revela respeitar os 
outros, integrando-se no 
espírito da turma e da 
escola.  
 

Revela um sentido crítico 
bastante esclarecido face às 
temáticas desenvolvidas. Cumpre 
dinamicamente as regras 
estabelecidas. Revela respeitar 
os outros e as suas opiniões, 
integrando-se com entusiasmo no 
espírito da turma/ da escola. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de História 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Básico  

 

 
Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(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 

A) Tratamento de 
informação/utilização 

de fontes 

 

 

B) Compreensão histórica 

-Temporalidade 

- Espacialidade 

- Contextualização 

 

 

C) Comunicação em 
História 

80% 

Teste escrito 40% 

 
Questão aula 
 
Participação oral 
 
Fichas de trabalho 
Individual 
 
Fichas de trabalho 
de grupo 
 
Produto do trabalho de 
grupo  
 
Produto do trabalho  
individual 
 
Registo de observação direta focalizada no 
interesse, na capacidade de intervenção e 
argumentação, na participação, na 
autonomia e no empenho.  

 

 

40%  
(a distribuir pelos 

instrumentos utilizados no 

semestre e sem a 

obrigatoriedade de serem 

todos utilizados) 

 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

  

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

•  

20% 
Referencial do comportamento 

 

20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Domínios 

 

Descritores de Desempenho 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 
Tratamento de informação/utilização 

de fontes 

 

Identificar e utilizar fontes históricas, 

de tipologia diferente. (A, B, C, D, F, 

I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão histórica 

-Temporalidade 

- Espacialidade 

- Contextualização 

 

Utilizar referentes de tempo e de 

unidades de tempo histórico; (A, B, C, 

I) 

Localizar, em representações 

cartográficas de diversos tipos, 

os locais e/ou fenómenos históricos 

referidos; (A, B, C, I) 

Localizar, em representações 

cartográficas, diversos espaços e 

territórios, utilizando diferentes 

escalas e mobilizando os mais diversos 

 Não compreende a 

necessidade das 

fontes históricas para 

a produção do 

conhecimento 

histórico e não as 

consegue utilizar. 

Não utiliza referentes 

de tempo e unidades 

de tempo histórico. 

Não localiza, em 

representações 

cartográficas, locais 

ou fenómenos 

históricos.  
 

 

 

 

 

 

 

Não estabelece 

relações entre as 

formas de 

organização do 

espaço português e 

os elementos naturais 

e humanos. 

Desconhece episódios 

da história regional/ 

local e não valoriza o 

património histórico 

e cultural existente. 

 

 

 

 

Revela alguma 

compreensão da 

necessidade das 

fontes históricas mas 

é com muita 

dificuldade e nem 

sempre corretamente 

que as utiliza. 

É com muita 

dificuldade que utiliza 

referentes de tempo e 

algumas unidades de 

tempo histórico. 

Raramente localiza 

locais ou fenómenos 

históricos em 

representações 

cartográficas. 

 

 

Muito dificilmente 

pode estabelecer 

relações entre as 

formas de organização 

do espaço português e 

os elementos naturais 

e humanos. 

Conhece poucos 

episódios da história 

regional/local e 

raramente valoriza o 

património histórico e 

cultural existente. 

 

 

 

Compreende a 

necessidade 

das fontes históricas para 

a produção do 

conhecimento histórico. 

Utiliza, embora com 

algumas dificuldades, 

fontes históricas de 

tipologia diversa. 

Utiliza referentes de 

tempo e algumas unidades 

de tempo histórico. 

Localiza, em 

representações 

cartográficas, locais, 

fenómenos históricos, 

espaços e territórios. 
 

 

 

 

Estabelece algumas 

relações entre as formas 

de organização do espaço 

português e os elementos 

naturais e humanos. 

Conhece alguns episódios 

da história regional/local 

e por vezes valoriza o 

património histórico e 

cultural existente. 

 

 

 

 

 

 

Compreende bem a 

necessidade de fontes 

históricas para a produção 

do conhecimento 

histórico. 

Utiliza adequadamente 

fontes históricas de 

tipologia diversa. 

Utiliza sem dificuldade 

referentes de tempo e 

unidades de tempo 

histórico. 

Localiza, em 

representações 

cartográficas de diversos 

tipos, locais, fenómenos 

históricos, diversos 

espaços e territórios. 
 

 

 

Estabelece com facilidade 

relações entre as formas 

de organização do espaço 

português e os elementos 

naturais e humanos. 

Conhece episódios da 

história regional/local e 

valoriza o património 

histórico e cultural 

existente. 

 

 

 

 

 

Compreende 

perfeitamente a 

necessidade de fontes 

históricas para a 

produção do 

conhecimento histórico. 

Utiliza com facilidade 

fontes históricas de 

natureza diversa. 

Utiliza perfeitamente 

referentes de tempo e 

unidades de tempo 

histórico. 

Localiza, em 

representações 

cartográficas de 

diversos tipos, locais, 

fenómenos históricos, 

diversos espaços e 

territórios. 
 

Estabelece com 

grande facilidade 

relações entre as formas 

de organização do espaço 

português e os elementos 

naturais e humanos. 

Conhece claramente 

episódios da história 

regional/local e 

valoriza o património 

histórico e cultural 

existente. 
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tipos de informação georreferenciada; 

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

Estabelecer relações entre as formas 

de organização do espaço português e 

os elementos naturais e humanos; (A, 

B, C, D, F, G, I) 

 Conhecer, sempre que possível, 

episódios da História regional e 

local, valorizando o património 

histórico; (A, B, D, E, F, G, H, I) 

 

Promover o respeito pela diferença, 

reconhecendo e valorizando a 

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

Valorizar a dignidade humana e os 

direitos humanos promovendo a 

diversidade. (A, B, C, D, E, F, G, H) 

 

 

 

Comunicação  

Em História 

 

 

Utilizar corretamente o vocabulário 

específico da História. (A,B,I) 

 

 

Aprender a utilizar conceitos 

operatórios e metodológicos das áreas 

disciplinares de História e de 

Geografia; (C; D; F; I) 

 

 

Muito dificilmente 

tem respeito pela 

diferença ou valoriza 

a diversidade. 

Muito dificilmente 

respeita os direitos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca utiliza o 

vocabulário 

específico da História 

nem oralmente nem 

por escrito. 
 

 

 

 

Nem sempre tem 

respeito pela 

diferença e quase 

nunca valoriza a 

diversidade. 

Nem sempre respeita 

os direitos humanos e 

é com dificuldade que 

pode promover a 

justiça e a igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconhece a maior 

parte do vocabulário 

específico da História 

bem como alguns 

conceitos operatórios 

e metodológicos da 

disciplina. 

 

 

Revela algum respeito pela 

diferença por vezes 

valorizando a diversidade. 

De um modo geral respeita 

a dignidade humana e a 

diversidade bem como a 

justiça e a igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algum do 

vocabulário 

específico da História 

assim 

como alguns conceitos 

operatórios e 

metodológicos 

da disciplina. 
 

 

 

Respeita a diferença e 

valoriza a diversidade. 

Valoriza a dignidade 

humana e os direitos 

humanos, assim como a 

diversidade, as interações 

entre diferentes culturas, 

a justiça e a igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza bem o vocabulário 

específico da História e 

conceitos operatórios e 

metodológicos da 

disciplina. 
 

 

 

Promove o respeito 

pela diferença, 

reconhecendo e 

valorizando a 

diversidade. 

Valoriza a dignidade 

humana e os direitos 

humanos, promovendo 

a diversidade, as 

interações entre 

diferentes culturas, a 

justiça e a igualdade. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza corretamente o 

vocabulário específico 

da História e 

conceitos operatórios 

e metodológicos da 

disciplina. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas– Disciplina de Geografia 
Critérios de Específicos de avaliação – Ensino Básico - 3.º ciclo 

 

 
Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s A- Linguagem e textos 

B- Informação e comunicação 

C- Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

D- Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

H- Sensibilidade estética e 

artística; 

I- Saber científico, técnico e 

tecnológico  

E- Relacionamento interpessoal 

F- Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

 

-Localizar e compreender os lugares 

e as regiões 

 

 

 

-Problematizar e debater as inter-

relações entre fenómenos e espaços 

geográficos 

 

 

 

-Comunicar e participar 

 

80% 

Testes escritos 

 

 

Questões de aula 

 

 

 

Trabalhos individuais/ 

 grupo 

 

 

Questões orais 

  

 

40% 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e 
inovação 

• Cidadania e participação 

 

 

20% -Referencial do comportamento  20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

(A) Linguagem e textos 

-Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica 

na construção de respostas  

(B) Informação e comunicação 

-Recolhe, trata e interpreta informação geográfica e 

mobiliza a mesma na resolução de problemas.  

(C) Raciocínio e Resolução de Problemas 

-Representa gráfica, cartográfica e estatisticamente a 

informação geográfica  

(D) Pensamento crítico e Pensamento criativo 

-Investiga problemas ambientais com base em 
guiões de trabalho e perguntas 

(E) Relacionamento interpessoal 

-Identifica-se com o seu espaço de pertença, 

valorizando a diversidade de relações culturais  

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 

-Aplica o conhecimento geográfico, o pensamento 
espacial e as metodologias de estudo do território, de 
forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, 
a diferentes escalas. 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

-Desenvolve uma relação harmoniosa individual e 

coletiva com o meio natural e social. 

(H) Sensibilidade estética e  

artística; 

-Realiza projetos, identificando diferentes problemas 

e colocando questões-chave  

(I) Saber científico, técnico e tecnológico 

-Seleciona as formas de representação da superfície 

terrestre, tendo em conta a heterogeneidade de 

situações e acontecimentos observáveis a partir de 

diferentes escalas. 

O aluno: 

.-Não domina nem 

articula as 

aprendizagens 

essenciais 

.-Não localiza nem 

compreende os lugares 

e as regiões. 

.-Não problematiza nem 
debate as inter- relações 
no território português e 
com outros espaços. 

 
.-Não comunica nem 
participa em Geografia. 

 
.-Nunca cumpre as 
tarefas necessárias à 
construção do seu 
percurso de 
aprendizagem. 
 
.-Não revela evolução 

na aprendizagem 

.O aluno: 

.Revela muitas dificuldades 
em: 
 
-localizar e compreender os 
lugares e as regiões. 
 
-problematizar e debater as 
inter-relações no território 
português e com outros 
espaços. 
 
-comunicar e participar em 
Geografia. 
 
.Raramente cumpre as 

tarefas necessárias à 

construção do seu percurso 

de aprendizagem. 

 

.Revela pouca evolução na 

aprendizagem. 

O aluno: 
.Algumas vezes: 
.Localiza e compreende os 
lugares e as regiões. 
 
-Problematiza e debate as inter-
relações no território português 
e com outros espaços. 

 
.Comunica e participa em 

Geografia. 
 
.-Cumpre algumas tarefas 

necessárias à construção do 

seu percurso de aprendizagem. 

 

.-Revela evolução na 

aprendizagem. 

O aluno: 
.Frequentemente: 
 
-Localiza e compreende os 
lugares e as regiões. 
 
-Problematiza e debate as inter-
relações no território português e 
com outros espaços. 

 
-Comunica e participa em 
Geografia. 
 
-Cumpre as tarefas necessárias 

à construção do seu percurso de 

aprendizagem. 

 

.-Revela clara evolução e 

autonomia na aprendizagem. 

O aluno: 
.Sempre: 
-Localiza e compreende os 
lugares e as regiões. 
 
-Problematiza e debate as 
inter-relações no território 
português e com outros 
espaços. 

 
-Comunica e participa em 
Geografia. 

 
.-Cumpre a generalidade ou a 

totalidade das tarefas 

necessárias à construção do 

seu percurso de aprendizagem. 

 

.-Revela grande evolução na 

aprendizagem e capacidade 

para trabalhar de forma 

autónoma. 
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Departamento de Matemática e Informática 
Critérios Específicos de Avaliação – Matemática – 2.º e 3.º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de 

Aprendizagem  

Ponde-

ração 
Instrumentos de Avaliação 

Ponde-

ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Conceitos e 

Procedimentos 

 

 

 

Raciocínio Matemático 

 

 

 

Resolução de Problemas 

 

 

 

Comunicação matemática 

 

 

 

80% 

 

 

 

Testes escritos  

 

 

 

40% 

Trabalhos individuais 

/pares/ grupo 

 

Questões de aula 

 

Trabalho de projeto 

 

Portfólio de evidências de 

aprendizagem individual 

 

Apresentações orais  

 

 

 

 

40% 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

Responsabilidade e 

Integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e 

inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

20% 
Referencial do bom aluno, 

bom cidadão 
20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de 
Competências 

Formalização da avaliação sumativa 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

A-Linguagem e 

textos 

 

B-Informação e 

comunicação 

 

C-Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas  

 

D-Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

criativo 

 

E-Relacionamento 

Interpessoal 

 

F-Desenvolvimento 

Pessoal e 

autonomia 

 

G-Bem-estar, saúde 

e ambiente 

 

I-Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

Não adquire os 

conhecimentos 

essenciais 

relativos aos 

conteúdos 

trabalhados. 

 

 

 

Não interpreta 

as diversas 

fontes de 

informação. 

 

 

Não seleciona 

nem aplica 

regras e 

procedimentos 

na resolução de 

problemas. 

 

 

 

Revela muita 

dificuldade na 

comunicação 

matemática. 

 

 

 

 

Adquire alguns 

conhecimentos 

essenciais relativos 

aos conteúdos 

trabalhados.  

 

 

 

 

 

Revela dificuldade 

na interpretação das 

diversas fontes de 

informação. 

 

 

Revela dificuldade 

em selecionar e 

aplicar 

adequadamente 

regras e 

procedimentos na 

resolução de 

problemas. 

 

Revela muita 

dificuldade na 

comunicação 

matemática. 

Adquire 

conhecimentos e 

desenvolve 

capacidades 

essenciais 

relativas aos 

conteúdos 

trabalhados. 

 

 

Interpreta 

diversas fontes 

de informação. 

 

 

 

Utiliza e 

relaciona os 

conhecimentos 

adquiridos na 

resolução de 

problemas 

simples. 

 

 

Revela algumas 

dificuldades na 

comunicação 

matemática 

Adquire a 

maioria dos 

conhecimentos e 

desenvolve 

capacidades 

essenciais 

relativas aos 

conteúdos 

trabalhados. 

 

Analisa e 

interpreta com 

facilidade 

diferentes fontes 

de informação. 

 

Utiliza e 

relaciona os 

conhecimentos 

adquiridos na 

resolução de 

problemas. 

 

 

 

Utiliza 

corretamente a 

comunicação 

matemática e 

revela sentido 

crítico. 

 

Adquire com 

facilidade a 

generalidade dos 

conhecimentos e 

desenvolve as 

capacidades 

essenciais relativas 

aos conteúdos 

trabalhados. 

 

Analisa e interpreta 

com muita 

facilidade diversas 

fontes de 

informação. 

 

Utiliza e relaciona 

com facilidade os 

conhecimentos 

adquiridos na 

resolução de 

problemas. 

 

 

 

Utiliza 

corretamente a 

comunicação 

matemática, expõe 

de forma clara e 

com sentido crítico 

o seu raciocínio 

matemático. 
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Departamento de Matemática e Informática 

Critérios de Específicos de avaliação de MaTiC - 5.º ano/2.º ciclo 

 

 
Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F) Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

• Conceitos e Procedimentos 

• Segurança, responsabilidade e 

respeito em ambientes digitais 

• Investigar e Pesquisar 

• Comunicar e Colaborar 

• Criar e Inovar 

• Interpretar e compreender factos e 

conceitos. 

• Compreender processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos. 

• Utilizar uma linguagem científica 

correta e apropriada para expressar 

factos, conceitos, leis e teorias, por 

escrito e oralmente. 

• Selecionar informação pertinente em 

fontes diversas. 

• Interpretar textos, dados, gráficos, 

tabelas, imagens, estudos/situações 

experimentais e resultados 

científicos. 

• Aplicar raciocínio Matemático 

• Resolver de Problemas 

• Comunicar integrando nas situações 
que o exijam a comunicação 
matemática 

 

80% 

✓ Testes escritos 

/Projetos/Trabalhos 

práticos 

40% 

✓ Trabalhos individuais  

✓ Questões de 

aula/questionários 

✓ Trabalho de projeto 

✓ Questionamento oral 

✓ Apresentações orais  

 

40% 
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(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

Empenhamento 

- Participação e realização dos 

trabalhos da aula e/ou fora dela 

- Autonomia 

Espírito de equipa 

-Participação ativa no trabalho de grupo 

-Respeito pelo grupo 

 

20% 

-Grelhas de registo de 

observação direta nas aulas 

 

20% 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Formalização da avaliação 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Não adquire os conhecimentos essenciais 
relativos aos conteúdos trabalhados. 
Não utiliza nem relaciona os conceitos 
adquiridos. 
 
Não se exprime de forma clara. 
Não interpreta e/ou apresenta fontes de 
informação diversas. 
 
 
Não reconhece que o conhecimento 
científico está em constante evolução. 
 
 
 
Não realiza/participa nas atividades 
práticas/ou projetos. 
 
 

Adquire alguns conhecimentos 
essenciais relativos aos conteúdos 
trabalhados.  
Utiliza e relaciona com dificuldade 
os conceitos adquiridos. 
 
Exprime-se com pouca clareza. 
Raramente interpreta e/ou 
apresenta fontes de informação 
diversas. 
 
Reconhece, com dificuldade, que o 
conhecimento científico está em 
constante evolução. 
 
Realiza/participa com pouco 
interesse nas atividades e/ou 
projetos. 
 

Adquire conhecimentos e 
desenvolve capacidades 
essenciais relativas aos conteúdos 
trabalhados. 
 
Utiliza e relaciona com os 
conceitos adquiridos 
Exprime-se com alguma clareza. 
Consegue interpretar e/ou 
apresenta fontes de informação 
diversas 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 
 
Realiza/participa com algum 
interesse nas atividades e/ou 
projetos. 

Adquire a maioria dos 
conhecimentos e desenvolve 
capacidades essenciais relativas 
aos conteúdos trabalhados. 
 
Utiliza e relaciona com facilidade 
os conceitos adquiridos 
Exprime-se com clareza. Analisa e 
interpreta com facilidade e/ou 
apresenta fontes de informação 
diversas. 
 
Reconhece facilmente que o 
conhecimento científico está em 
constante evolução. 
 
Realiza/participa com interesse nas 
atividades e/ou projetos. 

Adquire com facilidade a generalidade 
dos conhecimentos e desenvolve as 
capacidades essenciais relativas aos 
conteúdos trabalhados. 
 
Utiliza e relaciona com muita facilidade 
os conceitos adquiridos 
Exprime-se com muita clareza. Analisa 
e interpreta com bastante facilidade e/ou 
apresenta fontes de informação 
diversas. 
 
Reconhece muito facilmente que o 
conhecimento científico está em 
constante evolução. 
 
Realiza/participa com muito interesse 
nas atividades e/ou projetos. 
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Não seleciona procedimentos/estratégias 
na resolução de situações de 
aprendizagem centradas na resolução de 
problemas. 
 
 
Não domina conhecimentos, informação e 
outros saberes sobre os temas/conteúdos 
das aprendizagens essenciais. 
 
 
Não revela sensibilidade estética nem 
artística em conteúdos digitais. 
 Não compreende a necessidade de 
práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação na 
Internet nem adota comportamentos em 
conformidade.  
 
Não conhece nem adota as regras de 
ergonomia subjacentes ao uso de 
computadores e/ou outros dispositivos 
eletrónicos. 
 
Não conhece nem utiliza as normas 
relacionadas com os direitos de autor e a 
necessidade de registar fontes. 
 
Tem muita dificuldade em argumentar as 
suas ideias e na comunicação matemática. 
 
 

Seleciona com dificuldade 
procedimentos e, ou estratégias 
para a resolução de situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
Revela muitas dificuldades no 
domínio de conhecimentos, 
informação e outros saberes sobre 
os temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 
Revela muita dificuldade: 
-Em questões de sensibilidade 
estética nem artística em 
conteúdos digitais. 
- Na compreensão da necessidade 
de práticas seguras de utilização 
das ferramentas digitais e de 
navegação na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
 
- No conhecimento e adoção de 
regras de ergonomia subjacentes 
ao uso de computadores e/ou 
outros dispositivos eletrónicos; 
 
No conhecimento e utilização de 
normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade 
de registar fontes. 
 
Tem dificuldades em argumentar 
as suas ideias e / ou na 
comunicação matemática. 

Seleciona procedimentos e, ou 
estratégias para a resolução de 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
 
Revela algum domínio de 
conhecimentos, informação e 
outros saberes sobre os 
temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 
 
Revela alguma capacidade: 
-Em questões de sensibilidade 
estética nem artística em 
conteúdos digitais. 
 
- Na compreensão da necessidade 
de práticas seguras de utilização 
das ferramentas digitais e de 
navegação na Internet e adotar 
comportamentos em 
conformidade; 
 
- No conhecimento e adoção de 
regras de ergonomia subjacentes 
ao uso de computadores e/ou 
outros dispositivos eletrónicos; 
 
No conhecimento e utilização de 
normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade 
de registar fontes. 
 
Revela algumas dificuldades na 
argumentação de ideias e/ou na 
comunicação matemática. 

Seleciona com facilidade 
procedimentos e, ou estratégias 
para a resolução de situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
Revela bom domínio de 
conhecimentos, informação e 
outros saberes sobre os 
temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 
 
Revela boa capacidade: 
-Em questões de sensibilidade 
estética nem artística em 
conteúdos digitais. 
 
- Na compreensão da necessidade 
de práticas seguras de utilização 
das ferramentas digitais e de 
navegação na Internet e adotar 
comportamentos em 
conformidade; 
 
- No conhecimento e adoção de 
regras de ergonomia subjacentes 
ao uso de computadores e/ou 
outros dispositivos eletrónicos; 
 
No conhecimento e utilização de 
normas relacionadas com os 
direitos de autor e a necessidade 
de registar fontes. 
 
Argumenta e apresenta 
corretamente a comunicação 
matemática e revela sentido crítico. 

Seleciona com bastante facilidade 
procedimentos e, ou estratégias para a 
resolução de situações de 
aprendizagem centradas na resolução 
de problemas. 
 
Revela muito bom domínio de 
conhecimentos, informação e outros 
saberes sobre os temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 
 
Revela muito boa capacidade: 
-Em questões de sensibilidade estética 
nem artística em conteúdos digitais. 
 
- Na compreensão da necessidade de 
práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação na 
Internet e adotar comportamentos em 
conformidade; 
 
- No conhecimento e adoção de regras 
de ergonomia subjacentes ao uso de 
computadores e/ou outros dispositivos 
eletrónicos; 
 
No conhecimento e utilização de 
normas relacionadas com os direitos de 
autor e a necessidade de registar 
fontes. 
 
Argumenta com facilidade e rigor ideias 
e/ou  expõe de forma clara e com 
sentido crítico o seu raciocínio 
matemático. 
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Departamento de Expressões – Movimento e Saúde (5.º ano/2.º ciclo) 

Critérios de Específicos de Avaliação 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de 

Aprendizagem 

Parâmetros 

(O aluno…) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(S
a
b
e
r 

/
 S

a
b
e
r 

fa
z
e
r)

 

L
in

g
u
a
g
e
m

 e
 t

e
x
to

s 
/
 I
n
fo

rm
a
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

P
e
n
sa

m
e
n
to

 c
rí

ti
c
o
 e

 P
e
n
sa

m
e
n
to

 c
ri

a
ti

v
o
 

R
a
c
io

c
ín

io
 e

 R
e
so

lu
ç
ã
o
 d

e
 P

ro
b
le

m
a
s 

 

S
a
b
e
r 

c
ie

n
tí

fi
c
o
, 

té
c
n
ic

o
 e

 t
e
c
n
o
ló

g
ic

o
 

C
o
n
sc

iê
n
c
ia

 e
 d

o
m

ín
io

 d
o
 c

o
rp

o
 

S
e
n
si

b
il
id

a
d
e
 e

st
é
ti

c
a
 e

 a
rt

ís
ti

c
a
 

B
e
m

-e
st

a
r,

 s
a
ú
d
e
 e

 a
m

b
ie

n
te

 

 

Área das 

Atividades 

Físicas / 

Conhecimentos 

 

- Aplica as regras dos Jogos tradicionais portugueses, realizando 

com oportunidade as ações técnico-táticas elementares em cada 

fase do jogo. 

-  Pratica e conhece jogos tradicionais de acordo com os padrões 

culturais característicos. 

- Desenvolver o espírito desportivo/equipa. 

- Realiza percursos em terrenos distintos, recorrendo a sinais de 

orientação, em colaboração com os colegas e respeitando as regras 

de segurança e de preservação do ambiente. 

 - Relaciona a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores 

associados a um estilo de vida saudável.  

- Pesquisa e Interpreta a dimensão sociocultural dos jogos 

tradicionais e da atividade física na atualidade e ao longo dos 

tempos. 

 

 

 

 

75% 

* Jogo Formal e/ ou 

Reduzido.  

 

* Circuito técnico e/ou 

Exercícios Critério. 

 

* Representar percursos 

utilizando a sinalética 

da Orientação 

 

* Concursos e/ou 

Torneios. 

 

* Observação / Questões 

de aula. 
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Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Parâmetros 

(O aluno …) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 

A
ti

tu
d
e
s 

 (
sa

b
e
r 

e
st

a
r 

/
 S

a
b
e
r 

se
r)

 

 

R
e
la

c
io

n
a
m

e
n
to

 I
n

te
rp

e
ss

o
a
l 

D
e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 P
e
ss

o
a
l 
e
 a

u
to

n
o
m

ia
 

 

Espírito de 

equipa 

 

 

• É assíduo, pontual e traz o equipamento desportivo. 
 

• É educado e cordial na relação com os outros; 
 

• Cumpre as regras da sala de aula, contribuindo para um bom 
clima de aprendizagem. 

 

• Colabora nas tarefas organizativas e utiliza os equipamentos com 
correção e segurança; 

25% 

* Fichas de Registo de 

Ocorrências e/ou Listas 

de Verificação. 

Empenhamento 

 

• Está atento às indicações do professor, intervindo com 
oportunidade e correção. 

 

• Realiza as tarefas com concentração, empenho e capacidade de 
superação.  

 

• Participa em atividades desportivas de forma autónoma e por sua 
iniciativa; 

 

• Promove a entreajuda, cooperando com os colegas nas atividades 
de grupo/equipa. 

 

* CLASSIFICAÇÃO FINAL DA DISCILINA DE MOVIMENTO E SAÚDE 

    Fórmula ponderada para calcular a avaliação sumativa na disciplina de movimento e Saúde: 75% (Média das Atividades Físicas) + 25% Atitudes 

 Observações:  

- Atividades Física – Classificação de cada uma das Matérias Selecionadas em cada ano de escolaridade, considerando as competências atingidas no final do 

  processo de Ensino / Aprendizagem. 

- Atitudes - Média das classificações obtidas em cada período nos parâmetros referentes às atitudes. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 
 

Formalização da avaliação 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Linguagem e textos 
Informação e comunicação 

 
Pensamento crítico e 
Pensamento criativo 

 
Raciocínio e Resolução de 

Problemas  
 

Saber científico, técnico 
e tecnológico 

 
Consciência e domínio do 

corpo 
 

Sensibilidade estética e 
artística 

 
Bem-estar, saúde e 

ambiente. 
 

O aluno recusa-se 
sistematicamente a: 

- Realizar as 
competências motoras, 
previstas nas 
aprendizagens 
essenciais, revelando 
grande dificuldade em 
atingir os objetivos 
previstos no nível 
introdutório, nas 
atividades físicas 
abordadas. 
-  Conhecer, relacionar 
e aplicar 
conhecimentos, 
relacionados com as 
atividades físicas / 
desportivas. 

 

O aluno não revela 
capacidades de: 

- Realizar as 
competências motoras, 
previstas nas 
aprendizagens 
essenciais, revelando 
dificuldade em atingir 
os objetivos previstos 
no nível introdutório, 
nas atividades físicas 
abordadas. 
 
- Conhecer, relacionar 
e aplicar 
conhecimentos, 
relacionados com as 
atividades físicas / 
desportivas. 

 

O aluno revela a 
maioria das vezes, 
capacidade para: 

- Realizar as 
competências motoras, 
previstas nas 
aprendizagens 
essenciais, atingindo a 
maioria dos objetivos 
do nível introdutório, 
nas atividades físicas 
abordadas. 
 
- Conhecer, relacionar 
e aplicar 
conhecimentos, 
relacionados com as 
atividades físicas / 
desportivas. 

 

O aluno revela quase 
sempre, capacidade 

para: 
- Realizar as 
competências motoras, 
previstas nas 
aprendizagens 
essenciais, atingindo a 
maioria dos objetivos 
previstos no nível 
elementar, nas 
atividades físicas 
abordadas. 
 
 
- Conhecer, relacionar 
e aplicar 
conhecimentos, 
relacionados com as 
atividades físicas / 
desportivas 

O aluno revela sempre, 
capacidade para: 

- Realizar as 
competências motoras, 
previstas nas 
aprendizagens 
essenciais, atingindo 
com facilidade os 
objetivos previstos no 
nível elementar, nas 
atividades físicas 
abordadas. 
 
 
- Conhecer, relacionar 
e aplicar 
conhecimentos, 
relacionados com as 
atividades físicas / 
desportivas. 

 

ATITUDES 

Áreas de Competências 
 

Formalização da avaliação 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 
 
 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
 
 
 
 
 
 

O aluno: 
 
- Falta muito, 
raramente é pontual e 
muitas vezes não traz 
o equipamento. 
 
- Revela falta de 
educação / respeito na 
relação com os outros. 
 

O aluno: 
 
- Falta com alguma 
frequência, pouco 
pontual e às vezes não 
traz o equipamento 
 
- Revela pouca 
educação / respeito na 
relação com os outros. 
 

O aluno: 
 
- Tem alguma falta de 
assiduidade, nem 
sempre é pontual e /ou 
traz o equipamento. 
 
- Nem sempre é 
educado e / ou 
respeita os outros. 
 

O aluno: 
 
- Falta muito pouco, 
procura ser pontual e 
trazer o equipamento 
 
- A maioria das vezes é 
educado e cordial, na 
relação com os outros. 
 

O aluno: 
 
- É assíduo, pontual e 
traz o equipamento 
 
- É educado e cordial 
na relação com os 
outros. 
 
- Cumpre as regras da 
sala de aula na íntegra. 
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Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 

- Tem um 
comportamento 
perturbador. 
 
- Nunca está atento, 
nem respeita as 
indicações do 
professor. 
 
- Tem um fraco 
empenho e autonomia 
nas tarefas. 
 
- Raramente participa 
nas atividades 
desportivas por sua 
iniciativa. 

-Tem um 
comportamento, por 
vezes perturbador. 
 
- Revela pouca atenção 
e respeito pelas 
indicações do 
professor. 
 
- Tem pouco empenho 
e autonomia nas 
tarefas. 
- Poucas vezes 
participa nas 
atividades desportivas 
por sua iniciativa. 

- Nem sempre cumpre 
as regras da sala de 
aula. 
 
- Nem sempre está 
atento e às vezes não 
respeita as indicações 
do professor. 
 
- Revela um empenho 
e autonomia 
irregulares, na 
realização das tarefas. 
- Nem sempre participa 
nas atividades 
desportivas. 

- Cumpre quase 
sempre as regras da 
sala de aula. 
 
- Procura estar atento 
e quase sempre 
respeita as indicações 
do professor. 
 
- Com um bom 
empenho nas tarefas 
individuais e de grupo. 
- Quase sempre 
participa nas 
atividades desportivas 
por sua iniciativa. 

- Está atento e respeita 
as indicações do 
professor. 
 
- Revela um excelente 
empenho e autonomia, 
na realização das 
tarefas individuais e de 
grupo. 
 
- Participa com 
frequência nas 
atividades desportivas 
por sua iniciativa. 
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Departamento de Ciências Experimentais – Disciplina – Ciências Naturais 
Critérios de Específicos de Avaliação – Ensino Básico 

 

 
Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno 
Domínios de Aprendizagem Ponderação 

Instrumentos de Avaliação 

(a selecionar) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F) Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade 

estética e artística; 

(I) Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e 

domínio do corpo 

• Conhecer modelos, conceitos, leis e teorias. 

• Interpretar e compreender factos e conceitos. 

• Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

• Utilizar uma linguagem científica correta e apropriada para expressar 
factos, conceitos, leis e teorias, por escrito e oralmente. 

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 
experimentais e resultados científicos. 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-dia. 

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando 
linguagem científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de 
forma fundamentada as suas opiniões. 

60% 

• Testes escritos 

• Questões de aula orais e/ou 
escritas 

• Questionários 

• Outros 

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 
experimentais e resultados científicos. 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-dia. 

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando 
linguagem científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de 
forma fundamentada as suas opiniões. 

• Saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes papéis. 

• Planificar/executar atividades laboratoriais ou outras, problematizando, 
formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e 
resultados. 

• Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando-os 
corretamente, adotando medidas de proteção adequadas e atuando 
corretamente em caso de incidente. 

20% 

• Trabalhos de pesquisa 
individual e/ou de grupo 

• Apresentações orais  

• Relatórios 

• Trabalhos práticos 

• Grelha das observações 
diretas do desempenho dos 
alunos 
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A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

 

Indicadores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

• Responsabilidade e integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

20% 

• Referencial de 
comportamentos e respetiva 
grelha de registo de 
observação direta nas aulas. 

• Ficha de autoavaliação 
preenchida pelos alunos 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

Adquire um reduzido número de 
conceitos científicos. 
Não utiliza corretamente a 
Linguagem científica. 
 
Não utiliza nem relaciona os 
conceitos adquiridos. 
 
Não compreende fenómenos e 
modelos científicos. 
Não resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
Não analisa, não interpreta e não 
avalia situações problema e/ou 
resultados experimentais. 
 
Não realiza/participa nas 
atividades práticas/ 
experimentais ou projetos. 
Não se exprime de forma clara. 
Não interpreta e/ou apresenta 
fontes de informação diversas. 
 
Tem muita dificuldade em 
argumentar as suas ideias. 
Não reconhece que o 
conhecimento científico está em 
constante evolução. 

Não adquire a maioria conceitos 
científicos. 
Na maioria das vezes não utiliza 
corretamente a linguagem 
científica. 
Utilizar e relacionar com 
dificuldade os conceitos 
adquiridos. 
Compreende com dificuldade os 
fenómenos e modelos científicos. 
Resolve, com dificuldade, 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
Tem dificuldade em analisar, 
interpretar e avaliar situações 
problema e/ou resultados 
experimentais. 
Realiza/participa com pouco 
interesse nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
Exprime-se com pouca clareza. 
Raramente interpreta e/ou 
apresenta fontes de informação 
diversas. 
Tem dificuldades em argumentar 
as suas ideias. 
Reconhece, com dificuldade, que 
o conhecimento científico está 
em constante evolução. 

Adquire a maioria conceitos 
científicos. 
Utiliza corretamente alguma 
linguagem científica. 
 
Utiliza e relaciona os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende alguns fenómenos e 
modelos científicos. 
Resolve algumas situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais. 
 
Realiza/participa nas atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
Exprime-se com alguma clareza. 
Interpreta e apresenta, 
regularmente, fontes de 
informação diversas. 
Argumenta as suas ideias. 
 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 

Adquire quase todos os conceitos 
científicos. 
Utiliza corretamente a maioria da 
linguagem científica. 
 
Mobiliza e relaciona, com 
facilidade, os conceitos 
adquiridos. 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos. 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
Realiza/participa regularmente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
Exprime-se com clareza.  
Interpreta e apresenta 
frequentemente fontes de 
informação diversas. 
Argumenta, com facilidade, as 
suas ideias em debates. 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 

Adquire todos os conhecimentos 
científicos. 
Utiliza corretamente, e com rigor, 
a linguagem científica. 
 
Mobiliza e relaciona, na 
totalidade, os conceitos 
adquiridos. 
Compreende a grande maioria dos 
fenómenos e modelos científicos. 
Resolve a grande maioria das 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
Realiza/participa ativamente nas 
atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
Exprime-se com clareza. 
Interpreta e representa todas as 
fontes de informação. 
 
Argumenta muito bem as suas 
ideias. 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 
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Departamento de Ciências Experimentais – Disciplina – Físico-Química 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Básico 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem Ponderação 
Tarefas avaliativas/ 

Instrumentos de avaliação 

• (I) Saber 

científico, técnico 

e tecnológico 

• (A) Linguagem e 

textos 

• (B) Informação e 

comunicação 

 

 

 

 

 

• (C) Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

 

• (D) Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

criativo 

 

 

 

 

 

 

 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
 

(d
im

e
n
sã

o
 t

e
ó
ri

c
a
 e

 

la
b
) 

• Conhecer modelos, conceitos, leis e teorias  

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas 

• Sintetizar informação 

• Recolher dados para análise de temáticas em estudo  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de forma 
fundamentada as suas opiniões.  

• Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando-os corretamente. 

• Adotar medidas de proteção adequadas às diferentes atividades laboratoriais. 

• Atuar corretamente em caso de incidente no laboratório.  

80% 

• Testes escritos 

 

• Questionários sobre AL 

 

• Questões de aula 

 

• Trabalhos de 

pesquisa/projetos 

 

• Grelha de observação da 

apresentação oral de 

trabalhos pesquisa e/ou 

de projetos 

 

• Grelha de observação do 

desempenho processual 

dos alunos em trabalho 

laboratorial /lista de 

verificação de 

desempenhos processuais 

 

• Guiões escritos de 

atividades laboratoriais, 

com respetiva grelha de 

correção 

R
a
c
io

c
ín

io
s/

R
e
so

lu
ç
ã
o
 d

e
 p

ro
b
le

m
a
s 

(d
im

e
n
sã

o
 t

e
ó
ri

c
a
 e

 l
a
b
) 

• Interpretar e compreender factos e conceitos 

• Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos 

• Conceber situações onde determinados conhecimentos podem ser aplicados 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-dia 

• Analisar conceitos, factos, situações numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

• Planificar/executar atividades laboratoriais, problematizando, formulando hipóteses 
e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  

• Propor abordagens diferentes de resolução de uma situação problema.  

• Aplicar uma metodologia experimental e investigativa (problematizar, formular 
hipóteses, testar hipóteses, discutir resultados e tirar conclusões).  

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 
experimentais e resultados científicos.  

• Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de 
experiências em contexto laboratorial. 

L
in

g
u
a
g
e
m

 

(d
im

e
n
sã

o
 

te
ó
ri

c
a
 e

 

la
b
o
ra

to
ri

a
l)

 

• Utilizar uma linguagem científica correta e apropriada para expressar factos, 
conceitos, leis e teorias, por escrito e oralmente. 

• Explicitar corretamente raciocínios. 

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando linguagem 
científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  
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• (F) 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

• (G) Bem-estar, 

saúde e ambiente A
ti

tu
d
in

a
l 
/ 

In
d
ic

a
d
o
re

s • Responsabilidade e integridade 

• Excelência e exigência  

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

20% 

• Referencial de 
comportamentos e 
respetiva grelha de 
registo de observação 
direta nas aulas. 

•  Ficha de autoavaliação 
preenchida pelos alunos 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

Não adquire os conceitos 
científicos. 
 
Não utiliza corretamente a 
linguagem científica. 
 
 
Não utiliza nem relaciona os 
conceitos adquiridos. 
 
 
Não compreende fenómenos 
e modelos científicos. 
 
 
Não resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Não analisa, não interpreta e 
não avalia situações 
problema e/ou resultados 
experimentais. 
 
 
 

Não adquire a maioria dos 
conceitos científicos. 
 
Não utiliza corretamente a 
linguagem científica. 
 
 
Tem dificuldade em utilizar e 
relacionar os conceitos 
adquiridos. 
 
Tem dificuldade em 
compreender os fenómenos e 
modelos científicos. 
 
Tem dificuldade em resolver 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
 
Tem dificuldade em analisar, 
interpretar e avaliar 
situações problema e/ou 
resultados experimentais. 
 
 
 

Adquire conceitos científicos. 
 
 
Utiliza corretamente a 
linguagem científica. 
 
 
Utiliza e relaciona os 
conceitos adquiridos. 
 
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais. 
 
 
 
 

Adquire a maioria dos 
conceitos científicos. 
 
Utiliza corretamente e com 
confiança a maioria da 
linguagem científica. 
 
Mobiliza e relaciona, com 
facilidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
 
 
 

Adquire todos os 
conhecimentos científicos. 
 
Utiliza corretamente, e com 
rigor, a linguagem científica. 
 
 
Mobiliza e relaciona, na 
totalidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende todos os 
fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
Confronta diferentes 
perspetivas de interpretação 
científica. 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
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Não planeia nem realiza 
atividades práticas/ 
experimentais ou projetos. 
 
 
Não se exprime de forma 
clara. 
Não interpreta nem 
representa fontes informação 
diversas. 
 
 
 
 
 
 
Não reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução. 
 

 
Tem dificuldade em planear 
e em realizar atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 
Exprime-se com alguma 
clareza. 
Não interpreta nem 
representa fontes de 
informação diversas. 
 
 
 
Tem dificuldades em 
argumentar as suas ideias. 
 
Reconhece, com dificuldade, 
que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 
 

 
Planeia e realiza atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 
 
Exprime-se com clareza. 
Interpreta e representa 
fontes de informação 
diversas. 
 
 
 
 
Argumenta as suas ideias. 
 
 
Reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução. 
 

 
Planeia e realiza atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 
 
Exprime-se com clareza, 
utilizando com eficácia a 
linguagem científica. 
Interpreta e representa 
fontes de informação 
diversas. 
 
 
Argumenta, com facilidade, 
as suas ideias em debates. 
 
Reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução. 
 

 
Planeia e realiza, na 
totalidade, atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 
Exprime-se com clareza, 
utilizando com eficácia a 
linguagem científica. 
Interpreta e representa todas 
as fontes de informação. 
Argumenta muito bem as 
suas ideias. 
 
 
 
 
Reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Educação Tecnológica 
Critérios Específicos de avaliação – 2.º ciclo 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

 D 

 H 

 I 

J 

Processos Tecnológicos 

 

 

 

Recursos e Utilizações Tecnológicas 

 

 

 

Tecnologia e Sociedade  

 

80% 

Trabalhos práticos (atividades experimentais, 

individuais/grupo e projeto). 
30% 

Trabalho de projeto 30% 

Questões orais ou escritas e/ou trabalho de 

pesquisa 
20% 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s E 

F 

G 

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

20% 

-Referencial do bom aluno/bom cidadão e 

respetiva grelha de registo de observação direta 

nas aulas.  

 

 

20% 

 
 
 
 

 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Página 140 de 242 

Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de 
Competências 

Formalização da avaliação/ Descritores de Nível  

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

 

(A) Processos 

Tecnológicos 

(B) Recursos e 

Utilizações 

Tecnológicos 

(C) Tecnologia e 

Sociedade 

O aluno não revela 
conhecimentos e 
capacidades e recusa-se 
sistematicamente a: 

Distinguir as fases de realização 
de um projeto: identificação, 
pesquisa, realização e avaliação. 
Identificar e representar as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de 
contextos socias e comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para 
a concretização de projetos. 
Reconhecer a importância dos 
protótipos e testes para o 
desenvolvimento e melhoria dos 
projetos. 
Comunicar, através do desenho, 
formas de representação gráfica 
das ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios 
digitais com ferramentas de 
modelação e representação. 
Diferenciar modos de produção, 
analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico. 
Compreender a importância dos 
objetos técnicos face às 
necessidades humanas; 
Produzir artefactos, objetos e 
sistemas técnicos, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa. 
Apreciar as qualidades dos 
materiais, através do exercício 
sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações 
com a utilização de técnicas 

O aluno não revela 
conhecimentos e capacidades 
de:  
Distinguir as fases de realização 
de um projeto: identificação, 
pesquisa, realização e avaliação. 
Identificar e representar as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de 
contextos socias e comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para 
a concretização de projetos. 
Reconhecer a importância dos 
protótipos e testes para o 
desenvolvimento e melhoria dos 
projetos. 
Comunicar, através do desenho, 
formas de representação gráfica 
das ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios 
digitais com ferramentas de 
modelação e representação. 
Diferenciar modos de produção, 
analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico. 
Compreender a importância dos 
objetos técnicos face às 
necessidades humanas; 
Produzir artefactos, objetos e 
sistemas técnicos, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa. 
Apreciar as qualidades dos 
materiais, através do exercício 
sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações 
com a utilização de técnicas 
específicas de materiais: 

O aluno revela 
conhecimentos e capacidades 
de: 

Distinguir as fases de realização 
de um projeto: identificação, 
pesquisa, realização e avaliação. 
Identificar e representar as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de 
contextos socias e comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para 
a concretização de projetos. 
Reconhecer a importância dos 
protótipos e testes para o 
desenvolvimento e melhoria dos 
projetos. 
Comunicar, através do desenho, 
formas de representação gráfica 
das ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios 
digitais com ferramentas de 
modelação e representação. 
Diferenciar modos de produção, 
analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico. 
Compreender a importância dos 
objetos técnicos face às 
necessidades humanas; 
Produzir artefactos, objetos e 
sistemas técnicos, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa. 
Apreciar as qualidades dos 
materiais, através do exercício 
sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações 
com a utilização de técnicas 
específicas de materiais: 

O aluno revela sempre 
conhecimentos e 
capacidades de: 

Distinguir as fases de realização 
de um projeto: identificação, 
pesquisa, realização e 
avaliação. 
Identificar e representar as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de 
contextos socias e 
comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos 
para a concretização de 
projetos. 
Reconhecer a importância dos 
protótipos e testes para o 
desenvolvimento e melhoria 
dos projetos. 
Comunicar, através do 
desenho, formas de 
representação gráfica das 
ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios 
digitais com ferramentas de 
modelação e representação. 
Diferenciar modos de 
produção, analisando os 
fatores de desenvolvimento 
tecnológico. 
Compreender a importância 
dos objetos técnicos face às 
necessidades humanas; 
Produzir artefactos, objetos e 
sistemas técnicos, adequando 
os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa. 

O aluno revela sempre 
excelentes conhecimentos e 
capacidades de: 

Distinguir as fases de realização 
de um projeto: identificação, 
pesquisa, realização e avaliação. 
Identificar e representar as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de 
contextos socias e comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, 
condicionalismos e recursos para 
a concretização de projetos. 
Reconhecer a importância dos 
protótipos e testes para o 
desenvolvimento e melhoria dos 
projetos. 
Comunicar, através do desenho, 
formas de representação gráfica 
das ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios 
digitais com ferramentas de 
modelação e representação. 
Diferenciar modos de produção, 
analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico. 
Compreender a importância dos 
objetos técnicos face às 
necessidades humanas; 
Produzir artefactos, objetos e 
sistemas técnicos, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa. 
Apreciar as qualidades dos 
materiais, através do exercício 
sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações 
com a utilização de técnicas 
específicas de materiais: 
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específicas de materiais: 
madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros. 
Selecionar materiais de acordo 
com  
as suas características físicas e 
mecânicas. 
Investigar, através de 
experiências simples, algumas 
características de materiais 
comuns; 
Manipular operadores 
tecnológicos de acordo com as 
suas funções, princípios e 
relações com as produções 
tecnológicas. 
Criar soluções tecnológicas 
através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 

Utilizar as principais técnicas 
de transformação dos 
materiais usados 
identificando os utensílios e 
as ferramentas na realização 
de projetos. 
Identificar fontes de energia e 
os seus processos de 
transformação, relacionando-
as com soluções tecnológicas 
aplicáveis aos projetos. 
Colaborar nos cuidados com o 
seu corpo e no cumprimento 
de normas de higiene e 
segurança na utilização de 
recursos tecnológicos. 
Reconhecer o potencial 
tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, explicitando as  
suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou negativos) 
pessoais, sociais e ambientais. 

madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros. 
Selecionar materiais de acordo 
com  
as suas características físicas e 
mecânicas. 
Investigar, através de 
experiências simples, algumas 
características de materiais 
comuns; 
Manipular operadores 
tecnológicos de acordo com as 
suas funções, princípios e 
relações com as produções 
tecnológicas. 
Criar soluções tecnológicas 
através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 

Utilizar as principais técnicas 
de transformação dos 
materiais usados 
identificando os utensílios e 
as ferramentas na realização 
de projetos. 
Identificar fontes de energia e 
os seus processos de 
transformação, relacionando-
as com soluções tecnológicas 
aplicáveis aos projetos. 
Colaborar nos cuidados com o 
seu corpo e no cumprimento 
de normas de higiene e 
segurança na utilização de 
recursos tecnológicos. 
Reconhecer o potencial 
tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, explicitando as  
suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou negativos) 
pessoais, sociais e ambientais. 
Compreender a evolução dos 
artefactos, objetos e 

madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros. 
Selecionar materiais de acordo 
com  
as suas características físicas e 
mecânicas. 
Investigar, através de 
experiências simples, algumas 
características de materiais 
comuns; 
Manipular operadores 
tecnológicos de acordo com as 
suas funções, princípios e 
relações com as produções 
tecnológicas. 
Criar soluções tecnológicas 
através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 

Utilizar as principais técnicas 
de transformação dos 
materiais usados 
identificando os utensílios e 
as ferramentas na realização 
de projetos. 
Identificar fontes de energia e 
os seus processos de 
transformação, relacionando-
as com soluções tecnológicas 
aplicáveis aos projetos. 
Colaborar nos cuidados com o 
seu corpo e no cumprimento 
de normas de higiene e 
segurança na utilização de 
recursos tecnológicos. 
Reconhecer o potencial 
tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, explicitando as  
suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou negativos) 
pessoais, sociais e ambientais. 
Compreender a evolução dos 
artefactos, objetos e 

Apreciar as qualidades dos 
materiais, através do exercício 
sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo 
relações com a utilização de 
técnicas específicas de 
materiais: madeiras, papéis, 
plásticos, fios têxteis, pastas 
entre outros. 
Selecionar materiais de acordo 
com as suas características 
físicas e mecânicas. 
Investigar, através de 
experiências simples, algumas 
características de materiais 
comuns; 
Manipular operadores 
tecnológicos de acordo com as 
suas funções, princípios e 
relações com as produções 
tecnológicas. 
Criar soluções tecnológicas 
através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 

Utilizar as principais técnicas 
de transformação dos 
materiais usados 
identificando os utensílios e 
as ferramentas na realização 
de projetos. 
Identificar fontes de energia 
e os seus processos de 
transformação, 
relacionando-as com 
soluções tecnológicas 
aplicáveis aos projetos. 
Colaborar nos cuidados com 
o seu corpo e no 
cumprimento de normas de 
higiene e segurança na 

madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros. 
Selecionar materiais de acordo 
com  
as suas características físicas e 
mecânicas. 
Investigar, através de experiências 
simples, algumas características 
de materiais comuns; 
Manipular operadores 
tecnológicos de acordo com as 
suas funções, princípios e relações 
com as produções tecnológicas. 
Criar soluções tecnológicas 
através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 

Utilizar as principais técnicas 
de transformação dos 
materiais usados identificando 
os utensílios e as ferramentas 
na realização de projetos. 
 
Identificar fontes de energia e 
os seus processos de 
transformação, relacionando-
as com soluções tecnológicas 
aplicáveis aos projetos. 
Colaborar nos cuidados com o 
seu corpo e no cumprimento 
de normas de higiene e 
segurança na utilização de 
recursos tecnológicos. 
Reconhecer o potencial 
tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, explicitando as  
suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou negativos) 
pessoais, sociais e ambientais. 
Compreender a evolução dos 
artefactos, objetos e 
equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o 
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Compreender a evolução dos 
artefactos, objetos e 
equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o 
passado, tendo em conta 
contextos sociais e naturais que 
possam influenciar a sua criação, 
ou reformulação. 
Analisar situações concretas 
como consumidor prudente e 
defensor do património cultural e 
natural da sua localidade e 
região, manifestando 
preocupações com a conservação 
da natureza e respeito pelo 
ambiente. 
 
 

equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o 
passado, tendo em conta 
contextos sociais e naturais que 
possam influenciar a sua criação, 
ou reformulação. 
Analisar situações concretas 
como consumidor prudente e 
defensor do património cultural e 
natural da sua localidade e 
região, manifestando 
preocupações com a conservação 
da natureza e respeito pelo 
ambiente. 
 
  
 

equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o 
passado, tendo em conta 
contextos sociais e naturais que 
possam influenciar a sua criação, 
ou reformulação. 
Analisar situações concretas 
como consumidor prudente e 
defensor do património cultural e 
natural da sua localidade e 
região, manifestando 
preocupações com a conservação 
da natureza e respeito pelo 
ambiente. 
 
 

utilização de recursos 
tecnológicos. 
Reconhecer o potencial 
tecnológico dos recursos do 
meio ambiente, explicitando as  
suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou 
negativos) pessoais, sociais e 
ambientais. 
Compreender a evolução dos 
artefactos, objetos e 
equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o 
passado, tendo em conta contextos 
sociais e naturais que possam 
influenciar a sua criação, ou 
reformulação. 
Analisar situações concretas como 
consumidor prudente e defensor 
do património cultural e natural da 
sua localidade e região, 
manifestando preocupações com a 
conservação da natureza e respeito 
pelo ambiente. 

passado, tendo em conta 
contextos sociais e naturais que 
possam influenciar a sua criação, 
ou reformulação. 
Analisar situações concretas como 
consumidor prudente e defensor 
do património cultural e natural 
da sua localidade e região, 
manifestando preocupações com 
a conservação da natureza e 
respeito pelo ambiente. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Educação Visual 
Critérios Específicos de avaliação – 2.º ciclo 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

 D 

 H 

 I 

J 

Apropriação e Reflexão 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

 

Experimentação e Criação 

80% 

Trabalhos práticos (atividades experimentais, 

individuais/grupo e projeto). 
30% 

Trabalho de projeto 30% 

Questões orais ou escritas e/ou trabalho de pesquisa 20% 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s E 

F 

G 

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

20% 

-Referencial do bom aluno/bom cidadão e 

respetiva grelha de registo de observação 

direta nas aulas.  

 

 

20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de 
Competências 

Formalização da avaliação/ Descritores de Nível  

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

 

(D) Apropriação e 

Reflexão 

(E) Interpretação e 

Comunicação 

(F) Experimentação 

e Criação 

O aluno não revela 
conhecimentos e capacidades 
e recusa-se sistematicamente 
a: 
 

Identificar diferentes 
manifestações culturais do 
património local e global.  
Compreender os princípios da 
linguagem das artes visuais 
integrada em diferentes contextos 
culturais. 
Reconhecer a tipologia e a função 
do objeto de arte, design, 
arquitetura e artesanato de acordo 
com os contextos históricos, 
geográficos e culturais. 
Descrever com vocabulário 
adequado aos objetos artísticos; 
Analisar criticamente narrativas 
visuais, tendo em conta as técnicas 
e tecnologias artísticas 
Selecionar com autonomia 
informação relevante para os 
trabalhos individuais e de grupo. 
Utilizar os conceitos específicos da 
comunicação visual com 
intencionalidade e sentido crítico, 
na análise dos trabalhos individuais 
e de grupo; 
Interpretar os objetos da cultura 
visual em função do(s) contexto(s) 
e dos(s) públicos(s); 
Compreender os significados, 
processos e intencionalidades dos 
objetos artísticos; 
Intervir na comunidade, 
individualmente ou em grupo, 
reconhecendo o papel das artes 
nas mudanças sociais; 

O aluno não revela 
conhecimentos e capacidades 
de:  
 
Identificar diferentes 
manifestações culturais do 
património local e global.  
Compreender os princípios da 
linguagem das artes visuais 
integrada em diferentes 
contextos culturais. 
Reconhecer a tipologia e a 
função do objeto de arte, 
design, arquitetura e 
artesanato de acordo com os 
contextos históricos, 
geográficos e culturais. 
Descrever com vocabulário 
adequado aos objetos 
artísticos; 
Analisar criticamente narrativas 
visuais, tendo em conta as 
técnicas e tecnologias artísticas 
Selecionar com autonomia 
informação relevante para os 
trabalhos individuais e de 
grupo. 
Utilizar os conceitos específicos 
da comunicação visual com 
intencionalidade e sentido 
crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo; 
Interpretar os objetos da 
cultura visual em função do(s) 
contexto(s) e dos(s) públicos(s); 
Compreender os significados, 
processos e intencionalidades 
dos objetos artísticos; 
Intervir na comunidade, 
individualmente ou em grupo, 

O aluno revela 
conhecimentos e 
capacidades de: 
 

Identificar diferentes 
manifestações culturais do 
património local e global.  
Compreender os princípios da 
linguagem das artes visuais 
integrada em diferentes 
contextos culturais. 
Reconhecer a tipologia e a 
função do objeto de arte, 
design, arquitetura e 
artesanato de acordo com os 
contextos históricos, 
geográficos e culturais. 
Descrever com vocabulário 
adequado aos objetos 
artísticos; 
Analisar criticamente narrativas 
visuais, tendo em conta as 
técnicas e tecnologias artísticas 
Selecionar com autonomia 
informação relevante para os 
trabalhos individuais e de 
grupo. 
Utilizar os conceitos específicos 
da comunicação visual com 
intencionalidade e sentido 
crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo; 
Interpretar os objetos da 
cultura visual em função do(s) 
contexto(s) e dos(s) públicos(s); 
Compreender os significados, 
processos e intencionalidades 
dos objetos artísticos; 
Intervir na comunidade, 
individualmente ou em grupo, 

O aluno revela sempre 
conhecimentos e 
capacidades de: 
 

 Identificar diferentes 
manifestações culturais do 
património local e global.  
Compreender os princípios da 
linguagem das artes visuais 
integrada em diferentes 
contextos culturais. 
Reconhecer a tipologia e a 
função do objeto de arte, 
design, arquitetura e 
artesanato de acordo com os 
contextos históricos, 
geográficos e culturais. 
Descrever com vocabulário 
adequado aos objetos 
artísticos; 
Analisar criticamente narrativas 
visuais, tendo em conta as 
técnicas e tecnologias artísticas 
Selecionar com autonomia 
informação relevante para os 
trabalhos individuais e de 
grupo. 
Utilizar os conceitos específicos 
da comunicação visual com 
intencionalidade e sentido 
crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo; 
Interpretar os objetos da 
cultura visual em função do(s) 
contexto(s) e dos(s) públicos(s); 
Compreender os significados, 
processos e intencionalidades 
dos objetos artísticos; 
Intervir na comunidade, 
individualmente ou em grupo, 

O aluno revela sempre 
excelentes conhecimentos e 
capacidades de: 
 

Identificar diferentes 
manifestações culturais do 
património local e global.  
Compreender os princípios da 
linguagem das artes visuais 
integrada em diferentes 
contextos culturais. 
Reconhecer a tipologia e a 
função do objeto de arte, 
design, arquitetura e artesanato 
de acordo com os contextos 
históricos, geográficos e 
culturais. 
Descrever com vocabulário 
adequado aos objetos artísticos; 
Analisar criticamente narrativas 
visuais, tendo em conta as 
técnicas e tecnologias artísticas 
Selecionar com autonomia 
informação relevante para os 
trabalhos individuais e de 
grupo. 
Utilizar os conceitos específicos 
da comunicação visual com 
intencionalidade e sentido 
crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo; 
Interpretar os objetos da cultura 
visual em função do(s) 
contexto(s) e dos(s) públicos(s); 
Compreender os significados, 
processos e intencionalidades 
dos objetos artísticos; 
Intervir na comunidade, 
individualmente ou em grupo, 
reconhecendo o papel das artes 
nas mudanças sociais; 
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Expressar ideias, utilizando 
diferentes meios e processos 
Transformar narrativas visuais, 
criando novos modos de 
interpretação; 
Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo; 
Utilizar diferentes materiais e 
suportes para realização dos seus 
trabalhos; 
Reconhecer o quotidiano como um 
potencial criativo para a construção 
de ideias, mobilizando as várias 
etapas do processo artístico 
(pesquisa, investigação, 
experimentação e reflexão); 
Inventar soluções para a resolução 
de problemas no processo de 
produção artística; 
Tomar consciência da importância 
das características do trabalho 
artístico (sistemático, reflexivo e 
pessoal) para o desenvolvimento 
do seu sistema próprio de trabalho; 
Manifestar capacidades expressivas 
e criativas nas suas produções, 
evidenciando os conhecimentos e 
técnicas adquiridos; 
Recorrer a vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho 
individual, em grupo e em rede; 
Desenvolver individualmente e em 
grupo projetos de trabalho, 
recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, 
multimédia, instalações, 
happening, entre outros); 
Justificar a intencionalidade dos 
seus trabalhos, conjugando a 
organização dos elementos visuais 
com ideias e temáticas, inventadas 
ou sugeridas 

reconhecendo o papel das 
artes nas mudanças sociais; 
Expressar ideias, utilizando 
diferentes meios e processos 
Transformar narrativas visuais, 
criando novos modos de 
interpretação; 
Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo; 
Utilizar diferentes materiais e 
suportes para realização dos 
seus trabalhos; 
Reconhecer o quotidiano como 
um potencial criativo para a 
construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, 
investigação, experimentação e 
reflexão); 
Inventar soluções para a 
resolução de problemas no 
processo de produção artística; 
Tomar consciência da 
importância das características 
do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e 
pessoal) para o 
desenvolvimento do seu 
sistema próprio de trabalho; 
Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos; 
Recorrer a vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho 
individual, em grupo e em rede; 
Desenvolver individualmente e 
em grupo projetos de trabalho, 
recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes 
performativas, multimédia, 

reconhecendo o papel das 
artes nas mudanças sociais; 
Expressar ideias, utilizando 
diferentes meios e processos 
Transformar narrativas visuais, 
criando novos modos de 
interpretação; 
Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo; 
Utilizar diferentes materiais e 
suportes para realização dos 
seus trabalhos; 
Reconhecer o quotidiano como 
um potencial criativo para a 
construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, 
investigação, experimentação e 
reflexão); 
Inventar soluções para a 
resolução de problemas no 
processo de produção artística; 
Tomar consciência da 
importância das características 
do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e 
pessoal) para o 
desenvolvimento do seu 
sistema próprio de trabalho; 
Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos; 
Recorrer a vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho 
individual, em grupo, em rede; 
Desenvolver individualmente e 
em grupo projetos de trabalho, 
recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes 
performativas, multimédia, 

reconhecendo o papel das 
artes nas mudanças sociais; 
Expressar ideias, utilizando 
diferentes meios e processos 
Transformar narrativas visuais, 
criando novos modos de 
interpretação; 
Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo; 
Utilizar diferentes materiais e 
suportes para realização dos 
seus trabalhos; 
Reconhecer o quotidiano como 
um potencial criativo para a 
construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, 
investigação, experimentação e 
reflexão); 
Inventar soluções para a 
resolução de problemas no 
processo de produção artística; 
Tomar consciência da 
importância das características 
do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e 
pessoal) para o 
desenvolvimento do seu 
sistema próprio de trabalho; 
Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos; 
Recorrer a vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho 
individual, em grupo e em rede; 
Desenvolver individualmente e 
em grupo projetos de trabalho, 
recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes 
performativas, multimédia, 

Expressar ideias, utilizando 
diferentes meios e processos 
Transformar narrativas visuais, 
criando novos modos de 
interpretação; 
Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo; 
Utilizar diferentes materiais e 
suportes para realização dos 
seus trabalhos; 
Reconhecer o quotidiano como 
um potencial criativo para a 
construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, 
investigação, experimentação e 
reflexão); 
Inventar soluções para a 
resolução de problemas no 
processo de produção artística; 
Tomar consciência da 
importância das características 
do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e pessoal) 
para o desenvolvimento do seu 
sistema próprio de trabalho; 
Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas 
adquiridos; 
Recorrer a vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento (ex.: 
projeto, portefólio) de trabalho 
individual, em grupo e em rede; 
Desenvolver individualmente e 
em grupo projetos de trabalho, 
recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes 
performativas, multimédia, 
instalações, happening, entre 
outros); 
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instalações, happening, entre 
outros); 
Justificar a intencionalidade dos 
seus trabalhos, conjugando a 
organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas. 

instalações, happening, entre 
outros); 
Justificar a intencionalidade dos 
seus trabalhos, conjugando a 
organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas 

instalações, happening, entre 
outros); 
Justificar a intencionalidade dos 
seus trabalhos, conjugando a 
organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas 

Justificar a intencionalidade dos 
seus trabalhos, conjugando a 
organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Educação Visual 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Básico 

 

 

 

Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

Apropriação e reflexão 
Aprende os saberes da comunicação visual e compreende a 

simbologia das linguagens artísticas. 

Identifica e analisa com vocabulário específico as 

diferentes narrativas visuais. 

 

Interpretação e Comunicação 
Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no 

contacto com diferentes universos culturais. 

 

Experimentação e criação 
Aplica os conhecimentos adquiridos em experimentações 
plásticas. (Re)inventa soluções para a criação de novas 

imagens relacionando conceitos, materiais, meios e 
técnicas. 

 

- Fichas de trabalho. 

 

- Trabalhos práticos: atividades experimentais, 

individuais e/ou em grupo; ensaios e 

tentativas. 

 

-Trabalhos de projeto: individuais e/ou em 

grupo.  

 

- Observação direta dos procedimentos e das 

tarefas, desenvolvidas nas aulas ou nas 

atividades no exterior/visitas de estudo. 

 

- Caderno diário e portfólio do aluno. 

80% 

 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

- Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas 

aulas.  

 

 

20% 
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Áreas de Competências 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

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

Criativo (A, C, D, J) 

 
Os alunos observam, analisam e discutem ideias, processos ou 

produtos. Os alunos desenvolvem o sentido estético, mobilizando os 
processos de reflexão, comparação, argumentação em relação às 

produções artísticas e tecnológicas. 

Identificam diversos produtos artísticos e tecnológicos. 

O aluno não concretiza 

as Aprendizagens 

Essenciais no Universo 

das Artes Visuais.  

O aluno concretiza com 

dificuldade a 

apropriação e reflexão 

das Aprendizagens 

Essenciais, no Universo 

das Artes Visuais. 

Revela capacidade de 

apropriação e reflexão 

na análise de ideias e 

produtos, aplicando as 

Aprendizagens Essenciais 

no Universo das Artes 

Visuais. 

O aluno é capaz de 

apropriar, com facilidade as 

Aprendizagens Essenciais. 

Demonstra capacidades de 

análise, comunicação e 

expressão no Universo das 

Artes Visuais. 

O aluno é capaz de apropriar 

criticamente as Aprendizagens 

Essenciais das realidades 

artísticas com muita facilidade 

e elevado sentido estético no 

Universo das Artes Visuais. 

Interpretação e Comunicação 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

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

 
Os alunos pesquisam, organizam e apresentam ideias e projetos. 

Debatem e aprendem a considerar diversas perspetivas e a construir 

consensos, reunindo-se em grupos com o mesmo intuito. 

Conceptualizam cenários de aplicação das suas ideias e testam e 

decidem sobre a sua exequibilidade. 

O aluno não revela 

capacidades de 

interpretação e 

comunicação nas 

Aprendizagens Essenciais 

no Universo das Artes 

Visuais. 

O aluno revela 

dificuldades na 

interpretação e 

comunicação nas 

Aprendizagens 

Essenciais no Universo 

das Artes Visuais.  

 

O aluno é capaz de 

concretizar as 

Aprendizagens 

Essenciais, na 

interpretação e 

comunicação no 

Universo das Artes 

Visuais.  

 

O aluno revela facilidade 

nas Aprendizagens 

Essenciais, demonstrando 

curiosidade, reflexão, 

inovação na interpretação e 

comunicação. Convoca 

conhecimentos, 

metodologias e ferramentas 

para pensar crítica e 

criativamente no Universo 

das Artes Visuais. 

O aluno é capaz de concretizar, 

com muita facilidade, a 

interpretação e comunicação 

relativas às Aprendizagens 

Essenciais, com novas ideias e 

soluções, de forma imaginativa, 

inovadora e criativa no Universo 

das Artes Visuais.  

Convoca diferentes 

conhecimentos, metodologias e 

ferramentas para pensar crítica 

e criativamente. 

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

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

Autoavaliador (transversal às áreas) 
 

Desenvolvem ideias com o objetivo de promover a criatividade e a 
inovação. 

Percebem o valor estético das experimentações e criações, a partir 
de intencionalidades artísticas e tecnológicas, mobilizando técnicas 

e recursos. 
Analisam criticamente as conclusões reformulando, se necessário, 

as estratégias adotadas, durante o processo criativo. 
Trabalham com recurso a materiais e instrumentos, identificando 

necessidades e oportunidades em diversas hipóteses e fazem 
escolhas fundamentadas. 

Realizam atividades motoras integradas nas aprendizagens das artes 
visuais. 

São responsáveis, conscientes, fazendo escolhas que contribuem 
para a sua segurança e para um futuro sustentável e capazes de 
expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios 

mais eficazes para alcançarem os seus objetivos. 
São confiantes, resilientes e persistentes, construindo caminhos 

personalizados de aprendizagem. 

O aluno não concretiza 

as Aprendizagens 

Essenciais relativas à 

concretização de 

projetos e produtos no 

Universo das Artes 

Visuais. 

O aluno revela 

dificuldades em atingir 

as Aprendizagens 

Essenciais relativas à 

criação dos projetos e 

produtos no Universo 

das Artes Visuais 

O aluno é capaz de 

concretizar as 

Aprendizagens Essenciais 

relativas à 

experimentação, 

improvisação, criação no 

Universo das Artes 

Visuais. Manipula 

materiais e instrumentos 

diversificados na 

metodologia do projeto 

e nos produtos.  

Revela autonomia no 

processo criativo ou 

sabe solicitar 

orientações no momento 

certo.  

O aluno é capaz de 

concretizar, com facilidade 

as Aprendizagens Essenciais 

relativas à execução de 

operações técnicas em 

metodologia projetual 

adequando meios, materiais 

e técnicas à ideia criativa.  

Aplica o valor estético do 

sentido da experimentação 

e criação no Universo das 

Artes Visuais. 

O aluno é capaz de concretizar, 

com muita facilidade, as 

Aprendizagens Essenciais 

relativas aos processos próprios 

de experimentação, da 

improvisação e da criação do 

projeto e produto no Universo 

das Artes Visuais. 

Domina o valor estético do 

sentido da experimentação e 

criação. 

Organiza de modo consciente 

(sustentável e ecológico) a 

seleção de diferentes suportes, 

instrumentos e materiais e 

aplica-os. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Educação Musical 
Critérios Específicos de avaliação – 2.º ciclo 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

A 

B 

C 

 D 

 H 

 I 

J 

 

Experimentação e criação 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

 

 

 

Apropriação e reflexão 

 

80% 

 

- Execuções práticas (execução vocal; 

execução instrumental; execução e/ou 

expressão motora e corporal; 

 

60% 

- Fichas de trabalho;  

-Trabalhos de projeto: individuais e em 

grupo;  

- Comentários de audição/audições 

programadas.  

20% 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

 

 

E 

F 

G 

 

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

20% 

-Referencial do bom aluno /bom cidadão e 

respetiva grelha de registo de observação 

direta nas aulas.  

 

 

20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de 
Competências 

Formalização da avaliação/ Descritores de Nível  

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

(A) Linguagem e 
textos 

 
(B) Informação e 

comunicação 
 

(C) Raciocínio e 
Resolução de 

Problemas 
 

(D) Pensamento 
crítico e 

Pensamento 
criativo 

(H) Sensibilidade 
estética e 
artística; 

 
(I) Saber 

científico, técnico 
e tecnológico 

 
(J) Consciência e 
domínio do corpo 

O aluno não 
revela 
conhecimentos e 
capacidades e 
recusa-se 
sistematicamente 
a: 
 Desenvolver os 
domínios de 
aprendizagens e a 
executar os 
instrumentos de 
avaliação, não 
realizando as 
atividades 
propostas.  

O aluno não revela 
conhecimentos e 
capacidades de:  
 
Improvisar peças musicais, 
combinando e manipulando vários 
elementos da música (timbre, 
altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas).  
Compor peças musicais com 
diversos propósitos, combinando 
vários elementos da música. 
Mobilizar aprendizagens de 
diferentes áreas do conhecimento 
para a construção do seu 
referencial criativo. 
 
Cantar, a solo e em grupo, a uma 
e duas vozes. 
Tocar diversos instrumentos a solo 
e em grupo, repertório variado. 
Interpretar, através do 
movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
Apresentar publicamente 
atividades artísticas em que se 
articula a música com outras 
áreas do conhecimento. 
 
Comparar características da 
música em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados. Comparar 
criticamente estilos e géneros 
musicais. 
Relacionar a sua experiência 
musical com outras áreas do 
conhecimento, através de 
atividades diversificadas que 
integrem e potenciem a 
transversalidade do saber.  
Identificar criticamente a música, 
enquanto modo de conhecer e dar 
significado ao mundo, 
relacionando-a com o seu dia a 
dia, e os seus mundos pessoais e 
sociais. 

O aluno revela 
conhecimentos e capacidades 
de: 
 
Improvisar peças musicais, 
combinando e manipulando vários 
elementos da música (timbre, 
altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas).  
Compor peças musicais com 
diversos propósitos, combinando 
vários elementos da música. 
Mobilizar aprendizagens de 
diferentes áreas do conhecimento 
para a construção do seu 
referencial criativo. 
 
Cantar, a solo e em grupo, a uma 
e duas vozes. 
Tocar diversos instrumentos a solo 
e em grupo, repertório variado. 
Interpretar, através do 
movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes.  
Apresentar publicamente 
atividades artísticas em que se 
articula a música com outras 
áreas do conhecimento. 
 
Comparar características da 
música em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados. Comparar 
criticamente estilos e géneros 
musicais. 
Relacionar a sua experiência 
musical com outras áreas do 
conhecimento, através de 
atividades diversificadas que 
integrem e potenciem a 
transversalidade do saber.  
Identificar criticamente a música, 
enquanto modo de conhecer e dar 
significado ao mundo, 
relacionando-a com o seu dia a 
dia, e os seus mundos pessoais e 
sociais. 

O aluno revela sempre 
conhecimentos e capacidades 
de: 
 
Improvisar peças musicais, 
combinando e manipulando vários 
elementos da música (timbre, 
altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas).  
Compor peças musicais com 
diversos propósitos, combinando 
vários elementos da música. 
Mobilizar aprendizagens de 
diferentes áreas do conhecimento 
para a construção do seu 
referencial criativo. 
 
Cantar, a solo e em grupo, a uma e 
duas vozes. 
Tocar diversos instrumentos a solo e 
em grupo, repertório variado. 
Interpretar, através do movimento 
corporal, contextos musicais 
contrastantes.  Apresentar 
publicamente atividades artísticas 
em que se articula a música com 
outras áreas do conhecimento. 
 
Comparar características da música 
em peças musicais de épocas, 
estilos e géneros musicais 
diversificados. Comparar 
criticamente estilos e géneros 
musicais. 
Relacionar a sua experiência 
musical com outras áreas do 
conhecimento, através de 
atividades diversificadas que 
integrem e potenciem a 
transversalidade do saber.  
Identificar criticamente a música, 
enquanto modo de conhecer e dar 
significado ao mundo, relacionando-
a com o seu dia a dia, e os seus 
mundos pessoais e sociais. 

O aluno revela sempre 
excelentes conhecimentos e 
capacidades de: 
Improvisar peças musicais, 
combinando e manipulando vários 
elementos da música (timbre, 
altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas).  
Compor peças musicais com 
diversos propósitos, combinando 
vários elementos da música. 
Mobilizar aprendizagens de 
diferentes áreas do conhecimento 
para a construção do seu 
referencial criativo. 
 
Cantar, a solo e em grupo, a uma 
e duas vozes. 
Tocar diversos instrumentos a solo 
e em grupo, repertório variado. 
Interpretar, através do movimento 
corporal, contextos musicais 
contrastantes.  Apresentar 
publicamente atividades artísticas 
em que se articula a música com 
outras áreas do conhecimento. 
 
Comparar características da 
música em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados. Comparar 
criticamente estilos e géneros 
musicais. 
Relacionar a sua experiência 
musical com outras áreas do 
conhecimento, através de 
atividades diversificadas que 
integrem e potenciem a 
transversalidade do saber.  
Identificar criticamente a música, 
enquanto modo de conhecer e dar 
significado ao mundo, 
relacionando-a com o seu dia a dia, 
e os seus mundos pessoais e sociais. 
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Departamento de Expressões – Educação Física 
Critérios de Específicos de Avaliação – 2.º e 3.ºciclo 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de  

Aprendizagem  

Parâmetros 

(O aluno…) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 
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e
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 d
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S
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b
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a
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c
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Área das 

Atividades 

Físicas / 

Conhecimentos 

Aplica as regras dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade as 

ações técnico-táticas elementares em cada fase do jogo. 

Compõe, realiza e aprecia esquemas individuais, a pares e em grupo na Ginástica, 

aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação. 

Realiza do Atletismo, saltos, lançamentos e corridas, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e regulamentares.  

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares nos 

Desportos de Raqueta adequadas ao jogo de individuais e a pares.  

Aprecia as Atividades Rítmicas Expressivas, compõe e realiza sequências de 

elementos técnicos em coreografia individual e em grupo.  

Patina adequadamente, combinando deslocamentos com a realização de destrezas 

motoras em equilíbrio e segurança. 

Realiza com oportunidade e correção as ações na área da canoagem, realizando 

percursos em águas calmas e sem corrente, tendo sempre presente os critérios de 

segurança estabelecidos.  

Relaciona a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo 

de vida saudável.  

Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade e ao longo dos tempos. 

Conhece, identifica e interpreta o objetivo, o regulamento e as ações técnicas das 

Atividades Físicas, abordadas ao longo do ano. 

60% 

* Jogo Formal e/ ou 

Reduzido.  

 

* Circuito técnico e/ou 

Exercícios Critério. 

 

* Sequências e/ou 

Coreografias. 

 

* Concursos e/ou 

Torneios. 

 

* Observação / Questões 

de aula. 
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Área da 

Aptidão 

Física 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 

aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável da Aptidão Física do 

programa Fitescola, para a sua idade e sexo. 
15% 

* Testes de Aptidão Física 

da Bateria FIT. 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Parâmetros 

(O aluno …) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 

A
ti

tu
d
e
s 

 (
sa

b
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r 

e
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a
r 

/
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a
b
e
r 

se
r)
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c
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u
to

n
o
m
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Espírito de 

equipa 

 

 

• É assíduo, pontual e traz o equipamento desportivo. 
 

• É educado e cordial na relação com os outros; 
 

• Cumpre as regras da sala de aula, contribuindo para um bom clima de 

aprendizagem. 
 

• Colabora nas tarefas organizativas e utiliza os equipamentos com correção 

e segurança; 

25% 

* Fichas de Registo de 

Ocorrências e/ou Listas de 

Verificação. 

Empenhamento 

 

• Está atento às indicações do professor, intervindo com oportunidade e 

correção. 
 

• Realiza as tarefas com concentração, empenho e capacidade de superação.  
 

• Participa em atividades desportivas de forma autónoma e por sua 

iniciativa; 
 

• Promove a entreajuda, cooperando com os colegas nas atividades de 
grupo/equipa. 

 

* CLASSIFICAÇÃO FINAL DA DISCILINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Fórmula ponderada para calcular a avaliação sumativa no 2º e 3º ciclo: 60% (Média das Atividades Físicas) + 15% Aptidão Física + 25% Atitudes 

 Observações:  
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- Atividades Física – Classificação de cada uma das Matérias Selecionadas em cada ano de escolaridade, considerando as competências atingidas no final do  processo 

de Ensino / Aprendizagem. 

- Aptidão Física – Média das melhores classificações obtidas ao longo do ano, em cada um dos testes de avaliação da aptidão física. 

- Atitudes - Média das classificações obtidas em cada período nos parâmetros referentes às atitudes. 

 

 
Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 

Formalização da avaliação  

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 
Linguagem e textos 

Informação e comunicação 
 

Pensamento crítico e 
Pensamento criativo 

 
Raciocínio e Resolução de 

Problemas  
 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 
Consciência e domínio do 

corpo 
 

Sensibilidade estética e 
artística 

 
Bem-estar, saúde e ambiente 

O aluno recusa-se 

sistematicamente a: 

- Realizar as 

competências motoras, 

previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

revelando grande 

dificuldade em atingir os 

objetivos previstos no 

nível introdutório, nas 

atividades físicas 

abordadas. 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – 

resultados dos testes da 

Bateria Fit, inferiores à 

“zona saudável” 

O aluno não revela 

capacidades de:  

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

revelando dificuldade em 

atingir os objetivos 

previstos no nível 

introdutório, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – maioria 

dos testes da Bateria Fit,  

com resultados inferiores à 

“zona saudável”  

O aluno revela a maioria 

das vezes, capacidade para: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

atingindo a maioria dos 

objetivos do nível 

introdutório, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – maioria 

dos testes da Bateria Fit,  

com resultados na “zona 

saudável”. 

O aluno revela quase 

sempre, capacidade para: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

atingindo a maioria dos 

objetivos previstos no nível 

elementar, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – resultados 

dos testes da Bateria Fit na 

zona saudável ou no “perfil 

atlético” 

O aluno revela sempre, 

capacidade para: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

atingindo com facilidade os 

objetivos previstos no nível 

elementar, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física - maioria 

dos testes da Bateria Fit, 

com resultados no “perfil 

atlético”.  
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Atitudes  

Áreas de Competências 

Formalização da avaliação  

Nível 1 Níve2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 
 
 
 
 
 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 

O aluno: 

   

- Falta muito, raramente é 

pontual e muitas vezes não 

traz o equipamento. 

 

- Revela falta de educação / 

respeito na relação com os 

outros. 

 

- Tem um comportamento 

perturbador. 

 

- Nunca está atento, nem 

respeita as indicações do 

professor. 

 

- Tem um fraco empenho e 

autonomia nas tarefas. 

 

- Raramente participa nas 

atividades desportivas por 

sua iniciativa. 

 
 

O aluno: 

   

- Falta com alguma 

frequência, pouco pontual e 

às vezes não traz o 

equipamento 

 

- Revela pouca educação / 

respeito na relação com os 

outros. 

 

- Tem um comportamento, 

por vezes perturbador. 

 

- Revela pouca atenção e 

respeito pelas indicações do 

professor. 

 

- Tem pouco empenho e 

autonomia nas tarefas.  

 

- Poucas vezes participa nas 

atividades desportivas por 

sua iniciativa. 

O aluno: 

   

- Tem alguma falta de 

assiduidade, nem sempre é 

pontual e /ou traz o 

equipamento. 

 

- Nem sempre é educado e / 

ou respeita os outros. 

 

- Nem sempre cumpre as 

regras da sala de aula. 

 

- Nem sempre está atento e 

às vezes não respeita as 

indicações do professor. 

 

- Revela um empenho e 

autonomia irregulares, na 

realização das tarefas. 

 

- Nem sempre participa nas 

atividades desportivas. 

O aluno: 

   

- Falta muito pouco, 

procura ser pontual e trazer 

o equipamento 

 

- A maioria das vezes é 

educado e cordial, na 

relação com os outros. 

 

- Cumpre quase sempre as 

regras da sala de aula. 

 

- Procura estar atento e 

quase sempre respeita as 

indicações do professor. 

 

- Com um bom empenho 

nas tarefas individuais e de 

grupo. 

 

- Quase sempre participa 

nas atividades desportivas 

por sua iniciativa. 

O aluno: 

   

- É assíduo, pontual e traz o 

equipamento 

 

- É educado e cordial na 

relação com os outros. 

 

- Cumpre as regras da sala 

de aula na íntegra. 

 

- Está atento e respeita as 

indicações do professor. 

 

- Revela um excelente 

empenho e autonomia, na 

realização das tarefas 

individuais e de grupo. 

 

- Participa com frequência 

nas atividades desportivas 

por sua iniciativa. 
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Departamento de Expressões – Educação Física 
Situações especiais de avaliação (alunos com atestado médico) 

Alunos que não podem realizar qualquer tipo de exercício / atividade física, por um período superior a 30 dias.  

Situação devidamente comprovada por atestado médico, com conhecimento da direção do agrupamento.  

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de  

Aprendizagem  

Parâmetros 

(O aluno…) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 
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 t
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 d
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 c
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. 

Área dos 

conhecimentos 

Relaciona a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a 

um estilo de vida saudável.  

Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade e ao longo dos tempos. 

Conhece os princípios fundamentais do treino e identifica algumas das suas 

formas de aplicação básica. 

Conhece, identifica e interpreta o objetivo, o regulamento e as ações 

técnicas das Atividades Físicas, abordadas ao longo do ano. 

40% 

* Testes escritos. 

 

* Trabalhos de Pesquisa 

 

 

Área da 

arbitragem 

- Conhece e aplica como árbitro, os regulamentos das diversas 

modalidades; 

- Conhece a aplica a sinalética específica das diferentes modalidades, como 

forma, de comunicar com os diferentes intervenientes no jogo. 

30% 
* Arbitragem de jogos 

 

Área do apoio à 

aprendizagem 

- Observa, analisa e recolhe diferentes dados relacionados com aula e /ou 

prática desportiva dos colegas. 10% 
* Fichas de observação.  

* Relatórios de aula. 
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Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Parâmetros 

(O aluno …) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 

A
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b
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Espírito de 

equipa 

 

 

• É assíduo, pontual e traz o equipamento adequado. 
 

• É educado e cordial na relação com os outros; 
 

• Cumpre as regras da sala de aula, contribuindo para um bom clima de 

aprendizagem. 

 

• Colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 

20% 

* Fichas de Registo de 

Ocorrências e/ou Listas de 

Verificação. 

Empenhamento 

 

• Está atento às indicações do professor, intervindo com oportunidade e 

correção. 
 

• Realiza as tarefas com concentração, empenho e capacidade de superação. 

  

• Realiza atividades físicas de forma autónoma e por sua iniciativa. 

 

• Coopera com os colegas, na realização das tarefas / atividades. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 

Formalização da avaliação  

Nível 1 / 
Classificação 1/5 

Nível 2 / 
Classificação 6-9 

Nível 3 / 
Classificação 10-13 

Nível 4 / 
Classificação 14-17 

Nível 5 / 
Classificação 18-20 

 
Linguagem e textos 

Informação e comunicação 
 

Pensamento crítico e 
Pensamento criativo 

 
Raciocínio e Resolução de 

Problemas  
 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 
Consciência e domínio do 

corpo 
 

Sensibilidade estética e 
artística 

 
Bem-estar, saúde e ambiente 

 

O aluno recusa-se 

sistematicamente a: 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Conhecer a aplicar, 

como árbitro, as leis de 

jogo das diversas 

modalidades.   

 

- Observar e recolher um 

conjunto de dados, 

relacionados com a 

prática desportiva. 

 

O aluno não revela 

capacidades de:  

  

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Conhecer a aplicar, como 

árbitro, as leis de jogo das 

diversas modalidades.   

 

- Observar e recolher um 

conjunto de dados, 

relacionados com a prática 

desportiva. 

 

O aluno revela a maioria 

das vezes, capacidade para: 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Conhecer a aplicar, como 

árbitro, as leis de jogo das 

diversas modalidades.   

 

- Observar e recolher um 

conjunto de dados, 

relacionados com a prática 

desportiva. 

 

O aluno revela quase 

sempre, capacidade para: 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Conhecer a aplicar, como 

árbitro, as leis de jogo das 

diversas modalidades.   

 

- Observar e recolher um 

conjunto de dados, 

relacionados com a prática 

desportiva. 

 

O aluno revela sempre, 

capacidade para: 

  

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividades físicas / 

desportivas. 

 

- Conhecer a aplicar, como 

árbitro, as leis de jogo das 

diversas modalidades.   

 

- Observar e recolher um 

conjunto de dados, 

relacionados com a prática 

desportiva. 
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Atitudes  

Áreas de Competências 

Formalização da avaliação  

Nível 1 / 
Classificação 1/5 

Nível 2 / 
Classificação 6-9 

Nível 3 / 
Classificação 10-13 

Nível 4 / 
Classificação 14-17 

Nível 5 / 
Classificação 18-20 

 
 
 
 
 
 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 

O aluno: 

   

- Falta muito, raramente é 

pontual e muitas vezes não 

traz o equipamento. 

 

- Revela falta de educação / 

respeito na relação com os 

outros. 

 

- Tem um comportamento 

perturbador. 

 

- Nunca está atento, nem 

respeita as indicações do 

professor. 

 

- Tem um fraco empenho e 

autonomia nas tarefas. 

 

- Raramente realiza 

atividades físicas, por sua 

iniciativa e de forma 

autónoma. 

 
 

O aluno: 

   

- Falta com alguma 

frequência, pouco pontual e 

às vezes não traz o 

equipamento 

 

- Revela pouca educação / 

respeito na relação com os 

outros. 

 

- Tem um comportamento, 

por vezes perturbador. 

 

- Revela pouca atenção e 

respeito pelas indicações do 

professor. 

 

- Tem pouco empenho e 

autonomia nas tarefas.  

 

- Poucas vezes realiza 

atividades físicas, por sua 

iniciativa e de forma 

autónoma. 

 

O aluno: 

   

- Tem alguma falta de 

assiduidade, nem sempre é 

pontual e /ou traz o 

equipamento. 

 

- Nem sempre é educado e / 

ou respeita os outros. 

 

- Nem sempre cumpre as 

regras da sala de aula. 

 

- Nem sempre está atento e 

às vezes não respeita as 

indicações do professor. 

 

- Revela um empenho e 

autonomia irregulares, na 

realização das tarefas. 

 

- Nem sempre realiza 

atividades físicas, por sua 

iniciativa e de forma 

autónoma. 

 

O aluno: 

   

- Falta muito pouco, 

procura ser pontual e trazer 

o equipamento 

 

- A maioria das vezes é 

educado e cordial, na 

relação com os outros. 

 

- Cumpre quase sempre as 

regras da sala de aula. 

 

- Procura estar atento e 

quase sempre respeita as 

indicações do professor. 

 

- Com um bom empenho 

nas tarefas individuais e de 

grupo. 

 

- Quase sempre realiza 

atividades físicas, por sua 

iniciativa e de forma 

autónoma. 

 

O aluno: 

   

- É assíduo, pontual e traz o 

equipamento 

 

- É educado e cordial na 

relação com os outros. 

 

- Cumpre as regras da sala 

de aula na íntegra. 

 

- Está atento e respeita as 

indicações do professor. 

 

- Revela um excelente 

empenho e brio, na 

realização das tarefas 

individuais e de grupo. 

 

- Realiza com frequência 

atividades físicas, por sua 

iniciativa e de forma 

autónoma. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Básico 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

- Compreensão, aquisição e 

aplicação de conhecimentos 

 

 

- Compreensão da expressão oral e 

escrita 

 

40% 

- Fichas de avaliação 

- Produções escritas (fichas de trabalho,    

trabalhos individuais ou de grupo, de 

pesquisa, práticos) 

 

- Questões orais, jogos didáticos, dinâmicas 

de grupo, outras atividades ou tarefas 

 

30% 

 

 

 
10% 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

J 

 

 

 

- Empenho e participação nas 

atividades propostas 

- Autonomia e capacidade de 

iniciativa Responsabilidade 

(assiduidade e pontualidade/ 

cumprimento das tarefas propostas 

e prazos estipulados 

- Respeito e tolerância pelos outros 

- Cooperação e solidariedade 

 

60% 

-Grelhas de registo de observação direta nas 

aulas 

 

60% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 

Descritores dos Perfis de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

A - Linguagens e textos 

B - Informação e 

comunicação 

C - Raciocínio e resolução de 

problemas 

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

E - Relacionamento 

interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e 

ambiente 

H - Sensibilidade estética e 

artística 

I -Saber científico, técnico e 

tecnológico 

J -Consciência e domínio do 

corpo 

Não compreende 

a necessidade da 

informação para a 

produção do 

conhecimento 

histórico/religioso 

e não as consegue 

utilizar. 

 
Desconhece 

episódios da 

história/religiosa 

local e universal, e 

não valoriza o 

património 

histórico, religioso e 

cultural existente. 

Revela alguma 
compreensão da 
necessidade da 
informação mas é 
com muita 
dificuldade e nem 
sempre corretamente 
que as utiliza. 
 
Raramente localiza 

locais ou fenómenos 

histórico/religiosos em 

representações 

artísticas dificilmente 

utilizando diferentes 

escalas ou tipos de 

informação.  

 

Compreende a 
necessidade da 
informação para a 
produção do 
conhecimento 
histórico/religioso. 

Utiliza, embora com 

algumas dificuldades, 

fontes 

históricas/religiosas 

de tipologia diversa. 

 

Localiza, em 

representações 

artísticas, locais, 

fenómenos 

históricos/religiosos, 

espaços e 

acontecimentos, 

utilizando diferentes 

escalas e mobilizando 

alguns tipos de 

informação. 

Compreende bem a 

necessidade de 

informação para a 

produção do 

conhecimento 

histórico/religioso. 

Utiliza adequadamente 

fontes históricas de 

tipologia diversa. 

 
Localiza, em 

representações artísticas 

de diversos tipos, locais, 

fenómenos 

históricos/religiosos, 

diversos espaços, 

utilizando diferentes 

escalas e mobilizando 

diversos tipos de 

informação. 

Compreende 
perfeitamente a 
necessidade de 
informação para a 
produção do 
conhecimento 
histórico/religioso. 
Utiliza com 
facilidade 

fontes 

histórica/religiosas 

de natureza diversa. 

 

Localiza, em 

representações 

artísticas de diversos 

tipos, locais, 

fenómenos 

históricos/religiosos, 

diversos espaços e 

territórios, utilizando 

perfeitamente 

diferentes escalas e 

mobilizando os mais 

diversos tipos de 

informação. 
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Atitudes 

Áreas de Competências 

Descritores do Perfil de Desempenho  

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

 

E - Relacionamento 

interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e 

ambiente 

J -Consciência e domínio do 

corpo 

Muito 
dificilmente 
tem respeito 
pela diferença 
ou valoriza a 
diversidade 
Muito 

dificilmente 

respeita os 

direitos 

humanos. 

Nem sempre tem 

respeito pela 

diferença e quase 

nunca valoriza a 

diversidade. 

Nem sempre respeita os 

direitos humanos e é 

com dificuldade que 

pode promover a justiça 

e a igualdade. 

 

 

Revela algum 

respeito pela 

diferença por vezes 

valorizando a 

diversidade.  

De um modo geral 

respeita a dignidade 

humana e a 

diversidade bem 

como a justiça e a 

igualdade. 

Respeita a diferença e 

valoriza a diversidade. 

Valoriza a dignidade 

humana e os direitos 

humanos, assim como a 

diversidade, as 

interações entre 

diferentes culturas, a 

justiça, e a igualdade. 

 

 

Promove o respeito 

pela diferença, 

reconhecendo e 

valorizando a 

diversidade. 

Valoriza a dignidade 

humana e os direitos 

humanos, promovendo 

a diversidade, as 

interações entre 

diferentes culturas, a 

justiça, a igualdade. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Complemento à Educação Artística 
Critérios Específicos de avaliação – 3.º ciclo  

 

 

 

Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

 

 

 

 

Apropriação e reflexão 

 
 

 

 
 

75 % 

- Execuções práticas (execução vocal; execução 

instrumental; execução (e expressão) motora e 

(expressão) corporal). 

 

- Trabalhos realizados na aula (exercícios, jogos, 

preparação de intervenções…). 

 

 

- Exercícios práticos. 

 

-Trabalhos apresentados fora da sala de aula. 

 

-Reflexão individual e coletiva sobre o trabalho 

efetuado.  

 

- Participação em eventos para a comunidade. 

 

- Observação direta dos procedimentos e das 

tarefas, desenvolvidas nas aulas ou nas atividades 

no exterior. 

 

50% 

 

-Trabalhos de projeto individuais e em grupo. 

 

 

25% 
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A
ti

tu
d
e
s 

v
a
lo

re
s 

 

Indicadores 
   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

25% 

-Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas 

aulas.  

 

 

25% 
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Conhecimentos e Capacidades  

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

O aluno recusa-
se 
sistematicamente 
a: 
 Desenvolver os 
domínios de 
aprendizagens e a 
executar os 
instrumentos de 
avaliação, não 
realizando as 
atividades 
propostas. 

O aluno não revela capacidades de:  
 
Experimentação e criação, 
Interpretação e comunicação e 
Apropriação e reflexão com: 
Voz 
Corpo 
Movimento 
Som 
Entoação 
Espaço 
Texto 
Diferentes áreas técnicas 
Outras áreas artísticas. 
 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte 
e piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 
 

O aluno revela a maioria das vezes 
capacidades de: 
Experimentação e criação, 
Interpretação e comunicação e 
Apropriação e reflexão com: 
Voz 
Corpo 
Movimento 
Som 
Entoação 
Espaço 
Texto 
Diferentes áreas técnicas 
Outras áreas artísticas. 
 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte 
e piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 

O aluno revela quase sempre capacidades 
de: 
Experimentação e criação, 
Interpretação e comunicação e 
Apropriação e reflexão com: 
Voz 
Corpo 
Movimento 
Som 
Entoação 
Espaço 
Texto 
Diferentes áreas técnicas 
Outras áreas artísticas. 
 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte 
e piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 

O aluno revela sempre capacidades de: 
 
Experimentação e criação, 
Interpretação e comunicação e 
Apropriação e reflexão com: 
Voz 
Corpo 
Movimento 
Som 
Entoação 
Espaço 
Texto 
Diferentes áreas técnicas 
Outras áreas artísticas. 
 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte e 
piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Artes de Palco 
Critérios Específicos de avaliação – 3.º ciclo  

 

 

 

Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

 

 

 

 

Experimentação e criação 

 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

 

 

 

 

Apropriação e reflexão 

 
 

 

 
 

75 % 

- Execuções práticas (execução vocal; execução 

instrumental; execução (e expressão) motora e 

(expressão) corporal). 

 

- Trabalhos realizados na aula (exercícios, jogos, 

preparação de intervenções…). 

 

 

- Exercícios práticos. 

 

-Trabalhos apresentados fora da sala de aula. 

 

-Reflexão individual e coletiva sobre o trabalho 

efetuado.  

 

- Participação em eventos para a comunidade. 

 

- Observação direta dos procedimentos e das 

tarefas, desenvolvidas nas aulas ou nas atividades 

no exterior. 

 

50% 

 

-Trabalhos de projeto individuais e em grupo. 

 

 

25% 
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A
ti

tu
d
e
s 

v
a
lo

re
s 

 

 

Indicadores 

   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

25% 

-Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas 

aulas.  

 

 

25% 
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Conhecimentos e Capacidades  

Descritores de Desempenho 

Nível um Nível dois Nível três Nível quatro Nível cinco 

O aluno recusa-
se 
sistematicamente 
a: 
 Desenvolver os 
domínios de 
aprendizagens e a 
executar os 
instrumentos de 
avaliação, não 
realizando as 
atividades 
propostas. 

O aluno não revela capacidades de:  
 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte 
e piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 

O aluno revela a maioria das vezes 
capacidades de: 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte 
e piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 

O aluno revela quase sempre capacidades 
de: 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte 
e piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas 

O aluno revela sempre capacidades de: 
 
Desenvolver: oralidade, corporalidade e 
interioridade. 
 
Realizar exercícios dramáticos. 
Utilizar o texto dramático e as diversas 
formas de representação/Interpretação. 
 
Usar processos de interpretação, 
composição, improvisação e arranjos de 
canções. 
 
Compreender conceitos e conteúdos 
relacionados com: alturas (grave e agudo); 
durações (curto/longo); intensidades (forte e 
piano); timbres; espacialização sonora; 
tempo; pulsação; frase musical; motivos; 
texturas. 
 
Reconhecer modelos diferenciados de 
organização dos sons e intencionalidades 
comunicativas e estéticas. 
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Departamento de Matemática e Informática 
Critérios Específicos de Avaliação de Informática – 2.º e 3.º ciclos 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Segurança, responsabilidade e respeito em 

ambientes digitais 

 

Investigar e Pesquisar 

 

Comunicar e colaborar 

 

Criar e inovar 

80% 

 

-Trabalhos individuais e/ou de 

projeto (pares/ grupo). 

 

50% 

-Questões de aula. 

-Intervenções na aula. 

-Apresentações orais de 

projetos/trabalhos. 

 

30% 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

Responsabilidade e Integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

20% 
Referencial do bom aluno, bom 

cidadão 
20% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de Competências 

Formalização da avaliação sumativa 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

A-Linguagem e textos 

 

B-Informação e 

comunicação 

 

C-Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas  

 

D-Pensamento crítico 

e Pensamento criativo 

 

E-Relacionamento 

Interpessoal 

 

F-Desenvolvimento 

Pessoal e autonomia 

 

G-Bem-estar, saúde e 

ambiente 

 

I-Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 Não domina conhecimentos, 

informação e outros saberes 

sobre os temas/conteúdos 

das aprendizagens 

essenciais. 

 

Não revela sensibilidade 

estética nem artística em 

conteúdos digitais. 

Não compreende a 
necessidade de práticas 
seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de 
navegação na Internet nem 
adota comportamentos em 
conformidade.  
 
Não conhece nem adota as 
regras de ergonomia 
subjacentes ao uso de 
computadores e/ou outros 
dispositivos eletrónicos. 
 
Não conhece nem utiliza as 
normas relacionadas com os 
direitos de autor e a 
necessidade de registar 
fontes. 
 

 

Revela muitas dificuldades 

no domínio de 

conhecimentos, informação 

e outros saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens essenciais. 

Revela muita dificuldade: 
 
Em questões de 

sensibilidade estética nem 

artística em conteúdos 

digitais; 

Na compreensão da 
necessidade de práticas 
seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de 
navegação na Internet e 
adotar comportamentos em 
conformidade; 
 
No conhecimento e adoção 
de regras de ergonomia 
subjacentes ao uso de 
computadores e/ou outros 
dispositivos eletrónicos; 
 
No conhecimento e 
utilização de normas 
relacionadas com os direitos 
de autor e a necessidade de 
registar fontes. 

Revela algum domínio de 

conhecimentos, informação 

e outros saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens essenciais. 

 

 

 

 

Revela alguma capacidade: 

 

Em questões de 

sensibilidade estética nem 

artística em conteúdos 

digitais. 

 

Na compreensão da 

necessidade de práticas 

seguras de utilização das 

ferramentas digitais e de 

navegação na Internet e 

adotar comportamentos em 

conformidade; 

 

No conhecimento e adoção 

de regras de ergonomia 

subjacentes ao uso de 

computadores e/ou outros 

dispositivos eletrónicos; 

 

No conhecimento e 

utilização de normas 

relacionadas com os direitos 

de autor e a necessidade de 

registar fontes. 

 

Revela bom domínio de 

conhecimentos, informação 

e outros saberes sobre os 

temas/conteúdos das 

aprendizagens essenciais. 

 

 

 

Revela boa capacidade: 

 

Em questões de 

sensibilidade estética nem 

artística em conteúdos 

digitais. 

 

Na compreensão da 

necessidade de práticas 

seguras de utilização das 

ferramentas digitais e de 

navegação na Internet e 

adotar comportamentos em 

conformidade; 

 

No conhecimento e adoção 

de regras de ergonomia 

subjacentes ao uso de 

computadores e/ou outros 

dispositivos eletrónicos; 

 

No conhecimento e 

utilização de normas 

relacionadas com os direitos 

de autor e a necessidade de 

registar fontes. 

 

Revela muito bom domínio 

de conhecimentos, 

informação e outros saberes 

sobre os temas/conteúdos 

das aprendizagens 

essenciais. 

 

 

 

Revela muito boa 

capacidade: 

Em questões de 
sensibilidade estética nem 
artística em conteúdos 
digitais. 
 

Na compreensão da 

necessidade de práticas 

seguras de utilização das 

ferramentas digitais e de 

navegação na Internet e 

adotar comportamentos em 

conformidade; 

 

No conhecimento e adoção 

de regras de ergonomia 

subjacentes ao uso de 

computadores e/ou outros 

dispositivos eletrónicos; 

 

No conhecimento e 

utilização de normas 

relacionadas com os direitos 

de autor e a necessidade de 

registar fontes. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Português Língua Não Materna (PLNM)- Nível A1(nível de iniciação) 

Ano Letivo 2020-2021 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS/DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 Descritores do 

Perfil dos Alunos 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponderação 

Domínios Conhecimentos e Capacidades  

O
R
A
L
ID

A
D

E
 

 
COMPREENSÃO ORAL  
- Reconhecer palavras e expressões de uso corrente relativas ao 
contexto em que se encontra inserido, quando lhe falam de modo 
claro e pausado;  
 - Identificar tópicos de mensagens breves produzidas pausadamente; 
 - Reter linhas temáticas centrais de breves textos expositivos em 
registo áudio/vídeo; 
 
PRODUÇÃO ORAL  
- Explicitar unidades de conteúdo de uso corrente ouvidas ou lidas;  
Adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: 
declarativa, exclamativa, interrogativa e imperativa; 
 
 INTERAÇÃO ORAL  
- Fazer perguntas, formular respostas breves a questões orais, 
formular/aceitar/recusar um convite; pedir/oferecer/aceitar/recusar 
ajuda; 
- Produzir enunciados orais breves com o objetivo de se 
apresentar/apresentar outros; cumprimentar/despedir-se; 
agradecer/reagir a um agradecimento; pedir/aceitar desculpas; 
felicitar; pedir autorização; manifestar incompreensão; descrever 
objetos e pessoas; 
 

 

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) 

• Apresentação oral 

• Teste compreensão 
do oral 

• Questionamento oral 

• Questionário escrito 
(interpretação / 
gramática) 

• Leitura expressiva 

• Produção escrita 
(produção, 
aperfeiçoamento e 
reescrita   
 de diferentes 
tipologias textuais) 

• Fichas de leitura 

• Fichas e testes de 
nível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
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L
E
IT

U
R
A
 

 
- Identificar elementos icónicos, textuais e paratextuais (títulos, 
disposição do texto, parágrafos);  
- Identificar palavras-chave e inferir o seu significado;  
- Extrair informação de textos adequados ao contexto textos de 
aprendizagem, com vocabulário de uso corrente; 
-  Atribuir significados a palavras e expressões a partir do contexto; 
 - Reconhecer analogias temáticas em excertos adequados ao contexto 
específico de aprendizagem;  
- Identificar a função dos conectores de adição e de ordenação;  
- Recorrer eficazmente a dicionários elementares da língua 
portuguesa; 
 - Reconhecer a estrutura do enunciado assertivo: padrões de ordem 
dos constituintes; verbos copulativos; verbos de estado; verbos de 
atestação; (apresentar-se, revelar, aparentar, mostrar...);  
- Construir esquemas a partir de textos breves; 
-  Compreender vocabulário científico de uso corrente; 
-  Identificar a função dos principais verbos de instrução em provas e 
trabalhos (transcrever, indicar, sublinhar, apontar, destacar, 
assinalar, enumerar…); 
 

Sistematizador/ 
organizador (A, B, 

C, I, J) 
 

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

 
Comunicador (A, B, 

D, E, H) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 

Participativo/ 
colaborador (B, C, 

D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% E
S
C
R
IT

A
 

 
- Escrever textos adequados ao contexto específico de aprendizagem;  
- Planificar, através da escrita, textos com informação relacionada 
com o universo escolar; 
- Aplicar as regras básicas de acentuação; 
- Dominar o alfabeto, a pontuação e a paragrafação;  
- Construir frases utilizando termos-chave recém-adquiridos; 
- Reescrever encadeamentos frásicos a partir de modelos dados;  
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G
R
A
M

Á
T
IC

A
 

 
- Utilizar e reconhecer: nome; determinante; artigo; adjetivo 
qualificativo; pronomes pessoais (formas tónicas e átonas); pronomes 
interrogativos; determinantes e pronomes demonstrativos e 
possessivos; quantificadores; numerais; advérbios e locuções 
adverbiais de uso frequente;  
- Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (presente, pretérito 
perfeito e futuro do modo indicativo) e referências temporais como os 
indicadores de frequência;  
- Reconhecer e estruturar unidades sintáticas;  
- Reconhecer frases simples;  
- Compreender e aplicar concordâncias básicas;  
- Construir, de modo intencional, frases afirmativas e negativas; 
- Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais seguintes: dados 
pessoais, profissões, países / cidades, família, casa, estados físicos e 
psicológicos, saúde, corpo humano, refeições, cidade, escola, 
serviços, bancos, correios, organismos públicos, compras, vestuário e 
calçado; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

15% 

IN
T
E
R
A
Ç
Ã
O

 

C
U

L
T
U

R
A
L
  

- Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura, 
de diversas culturas em presença e da cultura da língua de 
escolarização; 
 - Entender, de modo genérico, a perspetiva da sua cultura e da 
cultura portuguesa 

 
 

 
 
 

5% 
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Anexo XV 

Critérios de avaliação específicos: Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

 

Departamento de Línguas - Ensino Secundário 

Critérios Específicos de Avaliação de Português 

 

 
Áreas de Competência 

(Perfil do Aluno) 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

• Oralidade 

 

• Leitura 

 

• Educação Literária 

 

• Gramática 

 

• Escrita 

90% 

• Apresentação oral 

• Teste compreensão do oral 

• Questionamento oral 

• Questionário escrito (interpretação / 
educação literária / gramática) 

• Leitura expressiva 

• Produção escrita (diferentes 
tipologias textuais) 

• Teste escrito 

(1) 

 

(2) 

  Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

• Liberdade 

10% 
• Referencial do bom aluno, bom 

cidadão 
20% 

 
Notas 

(1) – A selecionar, no mínimo, quatro instrumentos diferentes em cada semestre, abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 

(2) – A seleção dos instrumentos de avaliação e a sua relativa ponderação serão definidas por ano/nível e por semestre. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Perfil do 
aluno 

Descritores de Desempenho 

01 - 07 valores 08 - 09 valores 10 - 13 valores 14 - 17 valores 18 - 20 valores 

• A 
Linguagem e 
Textos 
 

• B 
Informação e 
Comunicação 
 

• C 
Raciocínio e 
Resolução de 
problemas 
 

• D 
Pensamento crí–
tico e 
pensamento 
criativo 
 

• H 
Sensibilidade 
estética e 
artística 

 

• I 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

• Interpreta e produz, 
com muita dificuldade, 
textos orais de vários 
géneros, não valorizando 
a sua intenção e eficácia 
comunicativa. 
 

• Usa, com incorreções, 
uma expressão oral 
minimamente adequada 
a diversas situações de 
comunicação. 
 
 

• Lê e interpreta, com 
muita dificuldade, 
textos escritos de vários 
géneros, não dando 
pontos de vista 
fundamentados. 
 

• Realiza, com muita 
dificuldade, leitura 
crítica e autónoma. 
 

• Produz textos escritos 
de diferentes géneros, 
demonstrando um 
domínio muito 
insuficiente da Língua 
Portuguesa e das 
técnicas de escrita. 

• Interpreta e produz, 
com alguma dificuldade, 
textos orais de vários 
géneros, reconhecendo a 
sua intenção e eficácia 
comunicativa. 
 

• Usa, com algumas 
incorreções, uma 
expressão oral adequada 
a diversas situações de 
comunicação. 
 
 

• Lê e interpreta, com 
alguma dificuldade, 
textos escritos de vários 
géneros, não dando 
pontos de vista 
fundamentados. 
 

• Realiza, com alguma 
dificuldade, leitura 
crítica e autónoma. 
 

• Produz textos escritos 
de diferentes géneros, 
demonstrando um 
domínio insuficiente da 
Língua Portuguesa e das 
técnicas de escrita. 

• Interpreta e produz 
textos orais de vários 
géneros, reconhecendo 
a sua intenção e eficácia 
comunicativa. 
 
 

• Usa, com correção, 
uma expressão oral 
fluente e adequada a 
diversas situações de 
comunicação. 
 
 

• Lê e interpreta textos 
escritos de vários 
géneros, dando pontos 
de vista fundamentados. 
 
 
 

• Realiza leitura crítica 
e autónoma. 
 
 

• Produz textos escritos 
de diferentes géneros, 
demonstrando um 
domínio suficiente da 
Língua Portuguesa e das 
técnicas de escrita. 

• Interpreta e produz, 
com facilidade, textos 
orais de vários géneros, 
apreciando a sua 
intenção e eficácia 
comunicativa. 
 

• Usa uma expressão 
oral fluente, correta, 
adequada e fundamenta 
com alguma dificuldade 
diversas situações de 
comunicação. 
 

• Lê e interpreta, com 
facilidade, textos 
escritos de vários 
géneros, dando pontos 
de vista fundamentados. 
 
 

• Realiza, com 
facilidade, leitura 
crítica e autónoma. 
 

• Produz textos escritos 
de diferentes géneros, 
demonstrando um bom 
domínio da Língua 
Portuguesa e das 
técnicas de escrita. 

• Interpreta e produz, 
com muita facilidade, 
textos orais de vários 
géneros, apreciando a 
sua intenção e eficácia 
comunicativa. 
 

• Usa uma expressão 
oral fluente, correta, 
adequada e fundamenta 
com alguma dificuldade 
diversas situações de 
comunicação. 
 

• Lê e interpreta, com 
grande facilidade, textos 
escritos de vários 
géneros, dando pontos 
de vista fundamentados 
e de intertextualidade. 
 

• Realiza, com prazer, 
leitura crítica e 
autónoma. 
 

• Produz textos escritos 
de diferentes géneros, 
demonstrando um muito 
bom domínio da Língua 
Portuguesa e das 
técnicas de escrita. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Inglês 

Ensino Secundário 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de Aprendizagem  
Ponde

-ração 
Instrumentos de Avaliação (a) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

 

• Leitura (Reading) 

• Léxico e Gramática (Lexis and Grammar) 

• Escrita (Writing) 

• Oralidade (Listening/Speaking):  

− Compreensão Oral (Listening) 

− Interação Oral (Spoken Interaction)  

− Produção Oral (Spoken Production) 

 

 

20% 

15% 

25% 

30% 

 

 

 

 

• Fichas: 

− compreensão escrita 

− gramática 

− léxico 

− compreensão do oral 

− produção escrita 

 

• Trabalho de grupo / pares 

• Trabalho de projeto 

• Apresentações / AFO 

• Dramatizações 

• Simulações 

• Debates 

  Indicadores   

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

• Liberdade 

10% •  Referencial do bom aluno, 
bom cidadão 

 

b) A avaliação dos diferentes instrumentos será realizada com base em preenchimento de 

grelhas de aferição, de observação direta e de auto/heteroavaliação. 

c) A competência Intercultural, enquanto saber em ação, é desenvolvida transversalmente 

em articulação com a competência comunicativa. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de Competências 

Descritores de Desempenho 

De 01 a 07 
valores 

De 08 a 09 
valores 

De 10 a 13 
valores 

De 14 a 17 
valores 

De 18 a 20 
valores 

A - Linguagem e textos 
B - Informação e 
comunicação 
C - Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas  
D - Pensamento crítico 
e Pensamento criativo 
E - Relacionamento 
Interpessoal 
F - Desenvolvimento 
Pessoal e autonomia 
G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
I - Saber científico, 
técnico e tecnológico 

O aluno: 

− Compreen
de, com 
muita 
dificuldade, 
textos orais 
de várias 
áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende, 
com muita 
dificuldade, 
diversos tipos 
de texto 
escritos. 

− Interage, 
com muito 
pouca 
fluência, no 
âmbito das 
áreas 
temáticas. 

− Revela 
muito pouca 
capacidade 
para a 
escrita de 
textos no 
âmbito das 
áreas 
temáticas 
apresentadas
. 

− Reconhece
, com muita 
dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica 
em contexto, 
com muita 
dificuldade, 
raramente 
adaptando o 
discurso às 
várias 
situações de 
comunicação 
 

− O aluno: 

− Compreend
e, com 
alguma 
dificuldade, 
textos orais 
de várias 
áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende, 
com alguma 
dificuldade, 
diversos tipos 
de texto 
escritos. 

− Interage 
com alguma 
fluência no 
âmbito das 
áreas 
temáticas. 

− Revela 
pouca 
capacidade 
para a escrita 
de textos no 
âmbito das 
áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece
, com alguma 
dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica 
em contexto 
com alguma 
dificuldade, 
adaptando, 
por vezes,o 
discurso às 
várias 
situações de 
comunicação. 

O aluno: 

− Compreende 
textos orais de 
várias áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende 
diversos tipos de 
texto escritos. 
Interage com 
fluência no 
âmbito das áreas 
temáticas.  

− Revela 
capacidade para 
a escrita de 
textos no âmbito 
das áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica em 
contexto 
adaptando o 
discurso às várias 
situações de 
comunicação.  
 

O aluno: 

− Compreende, 
com facilidade, 
textos orais de 
várias áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende, 
com facilidade, 
diversos tipos de 
texto escritos. 

− Interage, 
facilmente, com 
fluência no 
âmbito das áreas 
temáticas. 

− Revela, com 
facilidade, 
capacidade para 
a escrita de 
textos no âmbito 
das áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, 
com facilidade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica, 
com facilidade, 
em contexto 
adaptando o 
discurso às 
várias situações 
de comunicação. 

O aluno: 

− Compreende, 
com muita 
facilidade, textos 
orais de várias 
áreas temáticas.  

− Lê e 
compreende, com 
muita facilidade, 
diversos tipos de 
texto escritos. 
Interage, muito 
facilmente, com 
fluência no 
âmbito das áreas 
temáticas.  

− Revela, com 
muita facilidade, 
capacidade para a 
escrita de textos 
no âmbito das 
áreas temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, 
com muita 
facilidade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica, com 
muita facilidade, 
em contexto 
adaptando o 
discurso às várias 
situações de 
comunicação.  
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Espanhol 

Ensino Secundário 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de Aprendizagem  
Ponde

-ração 
Instrumentos de Avaliação (a) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

 

• Léxico e Gramática 

• Escrita 

• Oralidade:  

− Compreensão Oral 

− Interação Oral 

− Produção Oral 

 

 

30% 

30% 

30% 

 

 

 

 

 

• Fichas: 

− compreensão escrita 

− gramática 

− léxico 

− compreensão do oral 

− produção escrita 

 

• Trabalho de grupo / pares 

• Trabalho de projeto 

• Apresentações / AFO 

• Dramatizações 

• Simulações 

• Debates 

  Indicadores   

A
ti

tu
d
e
s 

E 

F 

G 

H 

J 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

• Liberdade 

10% •  Referencial do bom aluno, 
bom cidadão 

 

d) A avaliação dos diferentes instrumentos será realizada com base em preenchimento de 

grelhas de aferição, de observação direta e de auto/heteroavaliação. 

e) A competência Intercultural, enquanto saber em ação, é desenvolvida transversalmente 

em articulação com a competência comunicativa. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de Competências 

Descritores de Desempenho 

De 01 a 07 
valores 

De 08 a 09 
valores 

De 10 a 13 
valores 

De 14 a 17 
valores 

De 18 a 20 
valores 

A - Linguagem e 
textos 
B - Informação e 
comunicação 
C - Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas  
D - Pensamento 
crítico e Pensamento 
criativo 
E - Relacionamento 
Interpessoal 
F - Desenvolvimento 
Pessoal e autonomia 
G - Bem-estar, saúde 
e ambiente 
I - Saber científico, 
técnico e tecnológico 

O aluno: 

− Compreend
e, com muita 
dificuldade, 
textos orais de 
várias áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende, 
com muita 
dificuldade, 
diversos tipos 
de texto 
escritos. 

− Interage, 
com muito 
pouca 
fluência, no 
âmbito das 
áreas 
temáticas. 

− Revela 
muito pouca 
capacidade 
para a escrita 
de textos no 
âmbito das 
áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, 
com muita 
dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica 
em contexto, 
com muita 
dificuldade, 
raramente 
adaptando o 
discurso às 
várias 
situações de 
comunicação. 

− O aluno: 

− Compreend
e, com 
alguma 
dificuldade, 
textos orais 
de várias 
áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende, 
com alguma 
dificuldade, 
diversos tipos 
de texto 
escritos. 

− Interage 
com alguma 
fluência no 
âmbito das 
áreas 
temáticas. 

− Revela 
pouca 
capacidade 
para a escrita 
de textos no 
âmbito das 
áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece
, com alguma 
dificuldade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica 
em contexto 
com alguma 
dificuldade, 
adaptando, 
por vezes, o 
discurso às 
várias 
situações de 
comunicação. 

O aluno: 

− Compreende 
textos orais de 
várias áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende 
diversos tipos de 
texto escritos. 
Interage com 
fluência no 
âmbito das áreas 
temáticas.  

− Revela 
capacidade para 
a escrita de 
textos no âmbito 
das áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica em 
contexto 
adaptando o 
discurso às várias 
situações de 
comunicação.  
 

O aluno: 

− Compreende, 
com facilidade, 
textos orais de 
várias áreas 
temáticas.  

− Lê e 
compreende, 
com facilidade, 
diversos tipos de 
texto escritos. 

− Interage, 
facilmente, com 
fluência no 
âmbito das áreas 
temáticas. 

− Revela, com 
facilidade, 
capacidade para 
a escrita de 
textos no âmbito 
das áreas 
temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, 
com facilidade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica, 
com facilidade, 
em contexto 
adaptando o 
discurso às 
várias situações 
de comunicação. 

O aluno: 

− Compreende, 
com muita 
facilidade, textos 
orais de várias 
áreas temáticas.  

− Lê e 
compreende, com 
muita facilidade, 
diversos tipos de 
texto escritos. 
Interage, muito 
facilmente, com 
fluência no 
âmbito das áreas 
temáticas.  

− Revela, com 
muita facilidade, 
capacidade para a 
escrita de textos 
no âmbito das 
áreas temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, 
com muita 
facilidade, 
realidades 
interculturais 
distintas. 

− Comunica, com 
muita facilidade, 
em contexto 
adaptando o 
discurso às várias 
situações de 
comunicação.  
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Departamento de Matemática e Informática 
Critérios Específicos de Avaliação Ensino Secundário 

Matemática A e MACS 

 

 

 

 

Áreas de 

Competência 

do Perfil do 

Aluno 

Domínios de 

Aprendizagem  

Ponde-

ração 
Instrumentos de Avaliação 

Ponde-

ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Conceitos e 

Procedimentos 

 

 

Raciocínio Matemático 

 

 

Resolução de Problemas 

 

 

Comunicação matemática 

 

90% 

 

 

 

Testes escritos  

 

 

 

65% 

Trabalhos individuais 

/pares/ grupo 

 

Questões de aula 

 

Trabalho de projeto 

 

Portfólio de evidências de 

aprendizagem individual 

 

Apresentações orais 

 

 

 

 

25% 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

Responsabilidade e 

Integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e 

inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

10% 
Referencial do bom aluno, 

bom cidadão 
10% 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                    Página 180 de 242 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de 
Competências 

Formalização da avaliação sumativa 

0-7 valores 8-9 valores 10-13 valores 14-17 valores 18-20 valores 

A-Linguagem e 
textos 
 
B-Informação e 
comunicação 
 
C-Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas  
 
D-Pensamento 
crítico e 
Pensamento 
criativo 
 
E-
Relacionamento 
Interpessoal 
 
F-
Desenvolvimento 
Pessoal e 
autonomia 
 
G-Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
I-Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico 

Não adquire os 
conhecimentos 
essenciais 
relativos aos 
conteúdos 
trabalhados. 
 
 
 
 
Não interpreta 
as diversas 
fontes de 
informação. 
 
 
Não seleciona 
nem aplica 
regras e 
procedimentos 
na resolução 
de problemas. 
 
 
 
Revela muita 
dificuldade na 
comunicação 
matemática. 
 

Adquire alguns 
conhecimentos 
essenciais 
relativos aos 
conteúdos 
trabalhados.  
 
 
 
 
 
Revela dificuldade 
na interpretação 
das diversas 
fontes de 
informação. 
 
 
Revela dificuldade 
em selecionar e 
aplicar 
adequadamente 
regras e 
procedimentos na 
resolução de 
problemas. 
 
Revela muita 
dificuldade na 
comunicação 
matemática. 

Adquire 
conhecimentos 
e desenvolve 
capacidades 
essenciais 
relativas aos 
conteúdos 
trabalhados. 
 
 
Interpreta 
diversas fontes 
de informação. 
 
 
 
Utiliza e 
relaciona os 
conhecimentos 
adquiridos na 
resolução de 
problemas 
simples. 
 
 
Revela algumas 
dificuldades na 
comunicação 
matemática 

Adquire a 
maioria dos 
conhecimentos 
e desenvolve 
capacidades 
essenciais 
relativas aos 
conteúdos 
trabalhados. 
 
Analisa e 
interpreta com 
facilidade 
diferentes 
fontes de 
informação. 
 
Utiliza e 
relaciona os 
conhecimentos 
adquiridos na 
resolução de 
problemas. 
 
 
 
Utiliza 
corretamente a 
comunicação 
matemática e 
revela sentido 
crítico. 
 

Adquire com 
facilidade a 
generalidade dos 
conhecimentos e 
desenvolve as 
capacidades 
essenciais 
relativas aos 
conteúdos 
trabalhados. 
 
Analisa e 
interpreta com 
muita facilidade 
diversas fontes 
de informação. 
 
Utiliza e 
relaciona com 
facilidade os 
conhecimentos 
adquiridos na 
resolução de 
problemas. 
 
 
 
Utiliza 
corretamente a 
comunicação 
matemática, 
expõe de forma 
clara e com 
sentido crítico o 
seu raciocínio 
matemático. 
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Departamento de Matemática e Informática 
Critérios Específicos de Avaliação de Informática - Secundário 

 

 

 

Áreas de 

Competênci

a do Perfil 

do Aluno 

Domínios de 

Aprendizagem  

Ponde-

ração 
Instrumentos de Avaliação 

Ponde-

ração 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

D1: Introdução à 

Programação  

D1.1. Algoritmia 

D1.2. Programação  

 

D2: Introdução à 

Multimédia 

D2.1. Conceitos de 

multimédia 

D2.2. Tipos de media 

estáticos: texto e imagem 

D2.3. Tipos de media 

dinâmicos: vídeo, áudio, 

animação  

D2.4. Gestão e 

desenvolvimento de 

projetos multimédia 

 

 

90% 

 

 

 

-Testes escritos, trabalhos 

individuais e/ou de projeto 

(pares/grupo). 

 

 

 

60% 

-Questões de aula. 

-Intervenções na aula. 

-Apresentações orais de 

projetos/trabalhos. 

 

 

 

 

30% 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

Responsabilidade e 

Integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e 

inovação 

 

Cidadania e participação 

 

Liberdade 

10% 
Referencial do bom aluno, 

bom cidadão 
10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas  
de 
Competências 

Formalização da avaliação sumativa 

0-7 valores 8-9 valores 10-13 valores 14-17 valores 18-20 valores 

A-Linguagem e 

textos 

 

B-Informação e 

comunicação 

 

C-Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas  

 

D-Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

criativo 

 

E-Relacionamento 

Interpessoal 

 

F-Desenvolvimento 

Pessoal e 

autonomia 

 

G-Bem-estar, saúde 

e ambiente 

 

I-Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

 
 Não domina 
conhecimentos, 
informação e 
outros saberes 
sobre os 
temas/conteúdos 
das 
aprendizagens 
essenciais. 
 
 
Não revela 
sensibilidade 
estética nem 
artística em 
conteúdos 
digitais. 
 Não 
compreende a 
necessidade de 
práticas seguras 
de utilização das 
ferramentas 
digitais e de 
navegação na 
Internet nem 
adota 
comportamentos 
em 
conformidade.  
 
Não conhece 
nem adota as 
regras de 
ergonomia 
subjacentes ao 
uso de 
computadores 
e/ou outros 
dispositivos 
eletrónicos. 
 
Não conhece 
nem utiliza as 
normas 
relacionadas com 
os direitos de 
autor e a 
necessidade de 
registar fontes. 

 

 
Revela muitas 
dificuldades no 
domínio de 
conhecimentos, 
informação e outros 
saberes sobre os 
temas/conteúdos das 
aprendizagens 
essenciais. 
 
Revela muita 
dificuldade: 
 
 

-Em questões de 
sensibilidade 
estética nem 
artística em 
conteúdos digitais. 
- Na compreensão da 
necessidade de 
práticas seguras de 
utilização das 
ferramentas digitais e 
de navegação na 
Internet e adotar 
comportamentos em 
conformidade; 
 
 
 
 
- No conhecimento e 
adoção de regras de 
ergonomia subjacentes 
ao uso de 
computadores e/ou 
outros dispositivos 
eletrónicos; 
 
 
 
No conhecimento e 
utilização de normas 
relacionadas com os 
direitos de autor e a 
necessidade de 
registar fontes. 
- 
 
 
 
 
 

 

 
Revela algum 
domínio de 
conhecimentos, 
informação e 
outros saberes 
sobre os 
temas/conteúdos 
das aprendizagens 
essenciais. 
 
 
Revela alguma 
capacidade: 
 
-Em questões de 
sensibilidade 
estética nem 
artística em 
conteúdos digitais. 
 
 
- Na compreensão 
da necessidade de 
práticas seguras de 
utilização das 
ferramentas 
digitais e de 
navegação na 
Internet e adotar 
comportamentos 
em conformidade; 
 
- No conhecimento 
e adoção de regras 
de ergonomia 
subjacentes ao uso 
de computadores 
e/ou outros 
dispositivos 
eletrónicos; 
 
No conhecimento e 
utilização de 
normas 
relacionadas com 
os direitos de autor 
e a necessidade de 
registar fontes. 

 

 
Revela bom 
domínio de 
conhecimentos, 
informação e 
outros saberes 
sobre os 
temas/conteúdos 
das aprendizagens 
essenciais. 
 
 
Revela boa 
capacidade: 
 
-Em questões de 
sensibilidade 
estética nem 
artística em 
conteúdos digitais. 
 
 
- Na compreensão 
da necessidade de 
práticas seguras de 
utilização das 
ferramentas 
digitais e de 
navegação na 
Internet e adotar 
comportamentos 
em conformidade; 
 
- No conhecimento 
e adoção de regras 
de ergonomia 
subjacentes ao uso 
de computadores 
e/ou outros 
dispositivos 
eletrónicos; 
 
No conhecimento e 
utilização de 
normas 
relacionadas com 
os direitos de autor 
e a necessidade de 
registar fontes. 

 

 
Revela muito bom 
domínio de 
conhecimentos, 
informação e outros 
saberes sobre os 
temas/conteúdos das 
aprendizagens 
essenciais. 
 
 
 
Revela muito boa 
capacidade: 
 
-Em questões de 
sensibilidade 
estética nem 
artística em 
conteúdos digitais. 
 
 
- Na compreensão da 
necessidade de 
práticas seguras de 
utilização das 
ferramentas digitais 
e de navegação na 
Internet e adotar 
comportamentos em 
conformidade; 
 
 
- No conhecimento e 
adoção de regras de 
ergonomia 
subjacentes ao uso 
de computadores 
e/ou outros 
dispositivos 
eletrónicos; 
 
No conhecimento e 
utilização de normas 
relacionadas com os 
direitos de autor e a 
necessidade de 
registar fontes; 
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Departamento de Ciências Experimentais – Disciplinas – Biologia e Geologia; Biologia 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem Ponderação Instrumentos de Avaliação 

(a selecionar) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e 

textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F)  Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde 

e ambiente 

(H) Sensibilidade 

estética e 

artística; 

(I) Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e 

domínio do corpo 

• Conhecer modelos, conceitos, leis e teorias. 

• Interpretar e compreender factos e conceitos. 

• Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

• Utilizar uma linguagem científica correta e apropriada para expressar 
factos, conceitos, leis e teorias, por escrito e oralmente. 

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 
experimentais e resultados científicos. 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-
dia. 

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando 
linguagem científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de 
forma fundamentada as suas opiniões. 

60% 

• Testes escritos 

e/ou 

• Questões de aula orais 
e/ou escritas 

• Questionários 

• Outros 

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 
experimentais e resultados científicos. 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-
dia. 

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando 
linguagem científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de 
forma fundamentada as suas opiniões. 

• Saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes papéis  

• Planificar/executar atividades laboratoriais ou outras, problematizando, 
formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e 
resultados. 

• Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando-os 
corretamente, adotando medidas de proteção adequadas e atuando 
corretamente em caso de incidente 

30% 

• Trabalhos de pesquisa 
individual e/ou de grupo 

• Questionário teórico-
prático 

• Apresentações orais  

• Relatórios 

• Trabalhos práticos 

• Grelha das observações 
diretas do desempenho 
dos alunos 

• Outros 
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Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Indicadores Ponderação Instrumentos de Avaliação 
A

ti
tu

d
e
s 

e
 

V
a
lo

re
s (A), (B), (C), (D), (E), 

(F), (G), (H), (I), (J) 

• Responsabilidade e integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

10% 

• Referencial de 
comportamentos e 
respetiva grelha de 
registo de observação 
direta nas aulas. 

 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

0 a 4 valores 5 a 9 valores 10 a 13 valores 14 a 17 valores 18 a 20 valores 

Adquire um reduzido número de 
conceitos científicos. 
 
Não utiliza corretamente a 
Linguagem científica. 
 
 
Não utiliza nem relaciona os 
conceitos adquiridos. 
 
 
Não compreende fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Não resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Não analisa, não interpreta e 
não avalia situações problema 
e/ou resultados experimentais. 
 
 

Não adquire a maioria conceitos 
científicos. 
 
Na maioria das vezes não utiliza 
corretamente a linguagem 
científica. 
 
Utilizar e relacionar com 
dificuldade os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende com dificuldade os 
fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve, com dificuldade, 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
 
Tem dificuldade em analisar, 
interpretar e avaliar situações 
problema e/ou resultados 
experimentais. 
 

Adquire a maioria conceitos 
científicos. 
 
Utiliza corretamente alguma 
linguagem científica. 
 
 
Utiliza e relaciona os conceitos 
adquiridos. 
 
 
Compreende alguns fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve algumas situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais. 
 
 

Adquire quase todos os 
conceitos científicos. 
 
Utiliza corretamente a maioria 
da linguagem científica. 
 
 
Mobiliza e relaciona, com 
facilidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
 

Adquire todos os conhecimentos 
científicos. 
 
Utiliza corretamente, e com 
rigor, a linguagem científica. 
 
 
Mobiliza e relaciona, na 
totalidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende a grande maioria 
dos fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve a grande maioria das 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
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Não realiza/participa nas 
atividades práticas/ 
experimentais ou projetos. 
 
 
Não se exprime de forma clara. 
 
Não interpreta e/ou apresenta 
fontes de informação diversas. 
 
 
Tem muita dificuldade em 
argumentar as suas ideias. 
 
Não reconhece que o 
conhecimento científico está em 
constante evolução. 
 

Realiza/participa com pouco 
interesse nas atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 
Exprime-se com pouca clareza. 
 
Raramente interpreta e/ou 
apresenta fontes de informação 
diversas. 
 
Tem dificuldades em argumentar 
as suas ideias. 
 
Reconhece, com dificuldade, 
que o conhecimento científico 
está em constante evolução. 
 

Realiza/participa nas atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 
 
Exprime-se com alguma clareza. 
 
Interpreta e apresenta, 
regularmente, fontes de 
informação diversas. 
 
Argumenta as suas ideias. 
 
 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 
 

Realiza/participa regularmente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
 
 
Exprime-se com clareza.  
 
Interpreta e apresenta 
frequentemente fontes de 
informação diversas. 
 
Argumenta, com facilidade, as 
suas ideias em debates. 
 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 
 

Realiza/participa ativamente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
 
 
Exprime-se com clareza. 
 
Interpreta e representa todas as 
fontes de informação. 
 
 
Argumenta muito bem as suas 
ideias. 
 
Reconhece que o conhecimento 
científico está em constante 
evolução. 
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Departamento de Ciências Experimentais – Disciplinas – Física e Química A; Física; Química 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem Ponderação 
Tarefas avaliativas/ 

Instrumentos de avaliação 

• (I) Saber 

científico, técnico 

e tecnológico 

• (A) Linguagem e 

textos 

• (B) Informação e 

comunicação 

 

 

 

 

 

• (C) Raciocínio e 

Resolução de 

Problemas 

 

• (D) Pensamento 

crítico e 

Pensamento 

criativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
 

(d
im

e
n
sã

o
 t

e
ó
ri

c
a
 e

 l
a
b
) 

• Conhecer modelos, conceitos, leis e teorias  

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas 

• Sintetizar informação 

• Recolher dados para análise de temáticas em estudo  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de forma 
fundamentada as suas opiniões.  

• Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando-os corretamente. 

• Adotar medidas de proteção adequadas às diferentes atividades laboratoriais. 

• Atuar corretamente em caso de incidente no laboratório.  

90% 

• Testes escritos 

 

• Questionários sobre AL 

 

• Questões de aula 

 

• Trabalhos de 

pesquisa/projetos 

 

• Grelha de observação da 

apresentação oral de 

trabalhos pesquisa e/ou 

de projetos 

 

• Grelha de observação do 

desempenho processual 

dos alunos em trabalho 

laboratorial /lista de 

verificação de 

desempenhos processuais 

 

• Guiões escritos de 

atividades laboratoriais, 

com respetiva grelha de 

correção 

R
a
c
io

c
ín

io
s/

R
e
so

lu
ç
ã
o
 d

e
 p

ro
b
le

m
a
s 

(d
im

e
n
sã

o
 t

e
ó
ri

c
a
 e

 l
a
b
) 

• Interpretar e compreender factos e conceitos 

• Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos 

• Conceber situações onde determinados conhecimentos podem ser aplicados 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-dia 

• Analisar conceitos, factos, situações numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

• Planificar/executar atividades laboratoriais, problematizando, formulando hipóteses 
e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  

• Propor abordagens diferentes de resolução de uma situação problema.  

• Aplicar uma metodologia experimental e investigativa (problematizar, formular 
hipóteses, testar hipóteses, discutir resultados e tirar conclusões).  

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 
experimentais e resultados científicos.  

• Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de 
experiências em contexto laboratorial. 

L
in

g
u
a
g
e
m

 

(d
im

e
n
sã

o
 

te
ó
ri

c
a
 e

 

la
b
o
ra

to
ri

a
l)

 

• Utilizar uma linguagem científica correta e apropriada para expressar factos, 
conceitos, leis e teorias, por escrito e oralmente. 

• Explicitar corretamente raciocínios. 

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando linguagem 
científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  
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• (F) 

Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

• (G) Bem-estar, 

saúde e ambiente A
ti

tu
d
in

a
l 
/ 

In
d
ic

a
d
o
re

s • Responsabilidade e integridade 

• Excelência e exigência  

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

10% 

• Referencial de 
comportamentos e 
respetiva grelha de 
registo de observação 
direta nas aulas. 

•  Ficha de autoavaliação 
preenchida pelos alunos 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

0 a 4 valores 5 a 9 valores 10 a 13 valores 14 a 17 valores 18 a 20 valores 

Adquire um reduzido número de 
conceitos científicos. 
 
 
 
Não utiliza linguagem científica. 
Não se exprime de forma clara 
nem tem qualquer poder de 
argumentação. 
 
 
Não interpreta informação nem 
procura enriquecer-se utilizando 
fontes diversas. 
 
Não utiliza nem relaciona os 
conceitos adquiridos. 
 
 
Não compreende fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Não resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Não analisa, não interpreta e 
não avalia situações problema 
e/ou resultados experimentais. 

Não adquire a maioria conceitos 
científicos. 
 
 
 
Na maioria das vezes não utiliza 
corretamente a linguagem 
científica, exprimindo-se com 
dificuldade e sem qualquer 
poder de argumentação. 
 
Interpreta com dificuldade a 
informação e não utiliza diversas 
fontes de informação. 
 
Utilizar e relacionar com 
dificuldade os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende com dificuldade os 
fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve, com dificuldade, 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
 
Tem dificuldade em analisar, 
interpretar e avaliar situações 

Adquire mais de 50% dos 
conhecimentos científicos 
exigidos nas aprendizagens 
essenciais. 
 
Utiliza linguagem científica com 
algumas incorreções, embora 
manifestando algum poder de 
argumentação. 
 
 
Interpreta razoavelmente a 
informação e procura utilizar 
fontes diversas. 
 
Utiliza e relaciona os conceitos 
adquiridos. 
 
 
Compreende alguns fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve algumas situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais. 

Adquire quase todos os 
conceitos científicos exigidos nas 
aprendizagens essenciais. 
 
 
Utiliza a linguagem científica de 
forma correta, na maioria das 
vezes, exprimindo-se com 
clareza e apresentando poder de 
argumentação.  
 
Interpreta bem a informação e 
usa fontes diversificadas. 
 
 
Mobiliza e relaciona, com 
facilidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 

Adquire todos os conhecimentos 
científicos exigidos nas 
aprendizagens essenciais. 
 
 
Utiliza corretamente, e com 
rigor, a linguagem científica, 
exprimindo-se com clareza e 
evidenciando um sólido poder de 
argumentação. 
 
Interpreta muito bem a 
informação, procurando-a em 
fontes ricas e diversas. 
 
Mobiliza e relaciona, na 
totalidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende a grande maioria 
dos fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve a grande maioria das 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
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Não realiza/participa nas 
atividades práticas/ 
experimentais ou projetos. 
 

problema e/ou resultados 
experimentais. 
 
Realiza/participa com pouco 
interesse nas atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 

 
 
Realiza/participa regularmente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
 

resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
 
Realiza/participa ativamente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
 

resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
 
Realiza/participa ativamente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos, 
contribuindo de forma decisiva 
para o sucesso do grupo de 
trabalho. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de História A 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Secundário 

 

 
Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

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 

 

 

 

 

A) Tratamento de 
informação/utilização 

de fontes 

 

 

B)  Compreensão histórica 
 

-Temporalidade 

- Espacialidade 

-Contextualização 

 

 

C)  Comunicação em 
História 

90% 

 

Teste escrito 
 

65% 

Questão aula 

 

Participação oral 

 

Síntese escrita 

Apresentação oral 

 

Ficha de trabalho 

Individual 

 

Ficha de trabalho 

de grupo 

 

Produto do trabalho de grupo  

 

Produto do trabalho individual 

 

Registo de observação direta focalizada no interesse, 

na capacidade de intervenção e argumentação, na 

participação, na autonomia e no empenho. 

 

 

25% 
(a distribuir pelos 

instrumentos 

utilizados no 

semestre e sem a 

obrigatoriedade 

de serem todos 

utilizados 

 

 

 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

10% 
Referencial do comportamento 

 
10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Domínios 

 

Descritores de Desempenho 

1 a 7 8 e 9 10 a 13 14 a 17 18 a 20 

 

Tratamento de 

informação/utilização 

de fontes 

 

Pesquisar, de forma autónoma 

mas planificada, em meios 

diversificados, informação 

relevante para assuntos em 

estudo, manifestando sentido 

crítico na seleção adequada de 

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

 

 

 

 

 

 

 

Analisar fontes de natureza 

diversa, distinguindo 

informação, implícita e 

explícita, assim como os 

respetivos limites para o 

conhecimento do passado; (A; 

B; C; D; F; I)  

 

 

 

Analisar textos 

historiográficos, identificando 

a opinião do autor e tomando-

a como uma interpretação 

suscetível de revisão em 

  

 

 

 

 

Não pesquisa, de 

forma autónoma 

em meios 

diversificados, 

informação 

relevante para 

assuntos em 

estudo, não 

manifestando 

sentido crítico na 

seleção 

adequada de 

contributos.  

 

 

Não analisa 

fontes de 

natureza diversa. 

 

 

 

 

 

 

Não analisa 

textos 

historiográficos, 

não identifica a 

opinião do autor.  

 

 

 

 

 

 
 

Revela dificuldades 

em pesquisar, de 

forma autónoma 

em meios 

diversificados, 

informação 

relevante para 

assuntos em 

estudo,  

manifestando pouco 

sentido crítico na 

seleção adequada 

de contributos.  

 

Analisa, com 

dificuldade, fontes 

de natureza 

diversa. 

 

 

 

 

 

Analisa, com 

dificuldade, textos 

historiográficos, e 

nem sempre 

identifica a opinião 

do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa, de forma 

autónoma, informação 

relevante para assuntos 

em estudo, manifestando 

por vezes, sentido crítico 

na seleção adequada de 

contributos.  

 

 

 

 

 

 

 

Analisa algumas fontes de 

natureza diversa 

distinguindo alguma 

informação, implícita e 

explícita, assim como os 

alguns limites para o 

conhecimento do passado. 

 

 

Analisa alguns textos 

historiográficos e 

identifica, por vezes, a 

opinião do autor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa, de forma 

autónoma em meios 

diversificados, informação 

relevante para assuntos 

em estudo, manifestando 

sentido crítico na seleção 

adequada de contributos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa fontes de 

natureza diversa 

distinguindo informação, 

implícita e explícita, 

assim como os respetivos 

limites para o 

conhecimento do passado. 

 

 

Analisa textos 

historiográficos 

identificando a opinião do 

autor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa, com grande 

rigor e de forma 

autónoma em meios 

diversificados, informação 

relevante para assuntos 

em estudo, manifestando 

sentido crítico na seleção 

adequada de contributos.  

 

 

 

 

 

 

 

Analisa, com grande rigor, 

fontes de natureza 

diversa distinguindo de 

forma clara  informação, 

implícita e explícita, 

assim como os respetivos 

limites para o 

conhecimento do passado. 

 

Analisa, com grande rigor, 

textos historiográficos 

identificando 

corretamente a opinião 

do autor.  
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função dos avanços 

historiográficos. (A; B; C; D; F; 

I) 

 

Compreensão histórica 

-Temporalidade 

- Espacialidade 

- Contextualização 

 

Utilizar os conceitos 

operatórios e metodológicos 

da disciplina de História; (C; D; 

F; I) 

 

 

 

 

Situar cronológica e 

espacialmente acontecimentos 

e processos relevantes, 

relacionando-os com os 

contextos em que ocorreram; 

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

  

 

 

 

 

Identificar a multiplicidade de 

fatores e a relevância da ação 

de indivíduos ou grupos, 

relativamente a fenómenos 

históricos circunscritos no 

tempo e no espaço; (A; B; C; D; 

F; G; H; I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não utiliza os 

conceitos 

operatórios e 

metodológicos da 

disciplina de 

História. 

 

 

Não situa 

cronológica e 

espacialmente 

acontecimentos e 

processos 

relevantes. 

 

 

 

 

 

Não identifica a 

multiplicidade de 

fatores e a 

relevância da 

ação de 

indivíduos ou 

grupos, 

relativamente a 

fenómenos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raramente utiliza 

conceitos 

operatórios e 

metodológicos da 

disciplina de 

História.  

 

 

Raramente situa 

cronológica e 

espacialmente 

acontecimentos e 

processos 

relevantes. 

 

 

 

 

 

Raramente 

identifica a 

multiplicidade de 

fatores e a 

relevância da ação 

de indivíduos ou 

grupos, 

relativamente a 

fenómenos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utiliza, por vezes, os 

conceitos operatórios e 

metodológicos da 

disciplina de História.  

 

 

 

 

Nem sempre situa 

cronológica e 

espacialmente 

acontecimentos e 

processos relevantes e 

nem sempre os 

relacionando com os 

contextos em que 

ocorreram. 

 

 

Identifica fatores e a 

relevância da ação de 

indivíduos ou grupos, 

relativamente a 

fenómenos históricos 

circunscritos no tempo e 

no espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza os conceitos 

operatórios e 

metodológicos da 

disciplina de História.  

 

 

 

 

Situa cronológica e 

espacialmente 

acontecimentos e 

processos relevantes 

relacionando-os com os 

contextos em que 

ocorreram. 

 

 

 

 

Identifica a multiplicidade 

de fatores e a relevância 

da ação de indivíduos ou 

grupos, relativamente a 

fenómenos históricos 

circunscritos no tempo e 

no espaço. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza, sempre de forma 

correta, os conceitos 

operatórios e 

metodológicos da 

disciplina de História.  

 

 

 

Situa, com grande rigor, 

cronológica e 

espacialmente 

acontecimentos e 

processos relevantes 

relacionando-os  de forma 

exemplar com os 

contextos em que 

ocorreram. 

 

 

Identifica, de forma 

muito clara, a 

multiplicidade de fatores 

e a relevância da ação de 

indivíduos ou grupos, 

relativamente a 

fenómenos históricos 

circunscritos no tempo e 

no espaço. 
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Situar e caracterizar aspetos 

relevantes da história de 

Portugal, europeia e mundial; 

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

 

 

 

 

 

 

Relacionar a história de 

Portugal com a história 

europeia e mundial, 

distinguindo articulações 

dinâmicas e 

analogias/especificidades, 

quer de natureza temática 

quer de âmbito cronológico, 

regional ou local; (A; B; C; D; F; 

G; H; I) 

 

 

 

Mobilizar conhecimentos de 

realidades históricas estudadas 

para fundamentar opiniões, 

relativas a problemas 

nacionais e do mundo 

contemporâneo, e para 

intervir de modo responsável 

no seu meio envolvente;(A; B; 

C; D; E; F; G; H; I) 

 

circunscritos no 

tempo e no 

espaço. 

 

 

Não situa  nem 

caracteriza 

aspetos 

relevantes da 

história de 

Portugal, 

europeia e 

mundial.  

 

 

Não relaciona a 

história de 

Portugal com a 

história europeia 

e mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não mobiliza 

conhecimentos 

de realidades 

históricas 

estudadas para 

fundamentar 

opiniões, 

relativas a 

problemas 

nacionais e do 

circunscritos no 

tempo e no espaço. 

 

 

 

 Raramente situa  e 

caracteriza aspetos 

relevantes da 

história de 

Portugal, europeia 

e mundial.  

 

 

 

 

Raramente 

relaciona a história 

de Portugal com a 

história europeia e 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raramente 

mobiliza 

conhecimentos de 

realidades 

históricas estudadas 

para fundamentar 

opiniões, relativas 

a problemas 

nacionais e do 

 

 

 

 

 

Situa e caracteriza, por 

vezes, aspetos relevantes 

da história de Portugal, 

europeia e mundial.  

 

 

 

 

 

 

Relaciona, por vezes, a 

história de Portugal com a 

história europeia e 

mundial e nem sempre 

distingue articulações 

dinâmicas e 

analogias/especificidades, 

quer de natureza 

temática quer de âmbito 

cronológico, regional ou 

local.  

 

 

Mobiliza alguns 

conhecimentos de 

realidades históricas 

estudadas para 

fundamentar opiniões, 

relativas a problemas 

nacionais e do mundo 

contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

Situa e caracteriza 

aspetos relevantes da 

história de Portugal, 

europeia e mundial. 

 

 

 

 

 

 

Relaciona a história de 

Portugal com a história 

europeia e mundial 

distinguindo articulações 

dinâmicas e 

analogias/especificidades, 

quer de natureza 

temática quer de âmbito 

cronológico, regional ou 

local. 

 

 

 

Mobiliza conhecimentos 

de realidades históricas 

estudadas para 

fundamentar opiniões, 

relativas a problemas 

nacionais e do mundo 

contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situa e caracteriza de 

forma muito clara, 

aspetos relevantes da 

história de Portugal, 

europeia e mundial.  

 

 

 

 

 

Relaciona, com grande 

rigor, a história de 

Portugal com a história 

europeia e mundial 

distinguindo claramente 

articulações dinâmicas e 

analogias/especificidades, 

quer de natureza 

temática quer de âmbito 

cronológico, regional ou 

local. 

 

 

Mobiliza, com grande 

facilidade, conhecimentos 

de realidades históricas 

estudadas para 

fundamentar opiniões 

pertinentes, relativas a 

problemas nacionais e do 

mundo atual. 

 

 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Página 193 de 242 

 

 

 

 

Problematizar as relações 

entre o passado e o presente e 

a interpretação crítica e 

fundamentada do mundo 

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

 

 

 

 

 

 

Comunicação  

Em História 

 

Elaborar e comunicar, com 

correção linguística e de forma 

criativa, sínteses de assuntos 

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

 

 

 

 

 

 

Manifestar abertura à 

dimensão intercultural das 

sociedades contemporâneas; 

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

 

 

 

 

 

mundo 

contemporâneo. 

 

 

Não problematiza 

as relações entre 

o passado e o 

presente nem 

interpreta de 

forma crítica e 

fundamentada o 

mundo atual. 

 

 

 

 

 

 

 Não elabora nem 

comunica, com 

correção 

linguística e de 

forma criativa, 

sínteses de 

assuntos 

estudados. 

 

 

 Não manifesta 

abertura à 

dimensão 

intercultural das 

sociedades 

contemporâneas.  

 

 

Não desenvolve a 

capacidade de 

mundo 

contemporâneo. 

 

 

Raramente 

problematiza as 

relações entre o 

passado e o 

presente e 

raramente 

interpreta de forma 

crítica e 

fundamentada o 

mundo atual. 

 

 

 

 

Revela dificuldades 

em elaborar e 

comunicar, com 

correção linguística 

e de forma criativa, 

sínteses de assuntos 

estudados. 

 

 

 

 Raramente 

manifesta abertura 

à dimensão 

intercultural das 

sociedades 

contemporâneas.  

 

 

Raramente 

desenvolve a 

 

 

 

 

Problematiza, 

ocasionalmente, as 

relações entre o passado 

e o presente e, nem 

sempre, interpreta de 

forma crítica e 

fundamentada o mundo 

atual. 

 

 

 

 

 

 

Elabora e comunica, mas 

nem sempre, com 

correção linguística, 

sínteses de assuntos 

estudados. 

 

 

 

 

 

 Manifesta, por vezes, 

abertura à dimensão 

intercultural das 

sociedades 

contemporâneas. 

 

 

Desenvolve, por vezes, a 

capacidade de reflexão, a 

sensibilidade e o juízo 

 

 

 

 

Problematiza as relações 

entre o passado e o 

presente e interpreta de 

forma crítica e 

fundamentada o mundo 

atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora e comunica, com 

correção linguística, 

sínteses de assuntos 

estudados. 

 

 

 

 

 

 

Manifesta abertura à 

dimensão intercultural 

das sociedades 

contemporâneas.  

 

 

 

Desenvolve a capacidade 

de reflexão, a 

sensibilidade e o juízo 

 

 

 

 

Problematiza de forma 

pertinente as relações 

entre o passado e o 

presente e interpreta de 

forma crítica e bem 

fundamentada o mundo 

atual. 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora e comunica, com 

excecional correção 

linguística, sínteses de 

assuntos estudados. 

 

 

 

 

 

 

Manifesta excecional 

abertura à dimensão 

intercultural das 

sociedades 

contemporâneas. 

 

 

Manifesta grande 

capacidade de reflexão, 

de sensibilidade e de  
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Desenvolver a capacidade de 

reflexão, a sensibilidade e o 

juízo crítico, estimulando a 

produção e a fruição de bens 

culturais; (A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J) 

 

 

Desenvolver a autonomia 

pessoal e a clarificação de um 

sistema de valores, numa 

perspetiva humanista. (A, B, C, 

D, E, F, G, H, I)  
 

reflexão, a 

sensibilidade e o 

juízo crítico. 

 

 

 

 

 

Não desenvolve a 

autonomia 

pessoal e a 

clarificação de 

um sistema de 

valores, numa 

perspetiva 

humanista. 

 

 

capacidade de 

reflexão, a 

sensibilidade e o 

juízo crítico. 

 

 

 

 

Raramente 

desenvolve a 

autonomia pessoal 

e a clarificação de 

um sistema de 

valores, numa 

perspetiva 

humanista. 
 

crítico, estimulando por 

vezes  a produção e a 

fruição de bens culturais. 

 

 

 

 

 

Ocasionalmente 

desenvolve a autonomia 

pessoal e a clarificação de 

um sistema de valores, 

numa perspetiva 

humanista. 
 

crítico, estimulando a 

produção e a fruição de 

bens culturais. 

 

 

 

 

 

Desenvolve a autonomia 

pessoal e a clarificação de 

um sistema de valores, 

numa perspetiva 

humanista. 

 

 
 

juízo crítico, estimulando 

claramente a produção e 

a fruição de bens 

culturais. 

 

 

 

 

 Manifesta grande 

autonomia pessoal na 

clarificação de um 

sistema de valores, 

sempre numa perspetiva 

humanista. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de Economia A 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Secundário 

 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

Instrumentos de Avaliação 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

resolução de problemas  

(D) Pensamento crítico 

e pensamento criativo  

(E) Relacionamento 

(F) Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(I) Saber científico, 

técnico e tecnológico 

(J) Consciência e 

domínio do corpo  

 
 
 

− Adquirir instrumentos para compreender a dimensão económica da realidade 

social, descodificando a terminologia económica; 

− Mobilizar instrumentos económicos para compreender aspetos relevantes da 

organização económica e para interpretar a realidade económica portuguesa, 

comparando-a com a da União Europeia;  

− Compreender melhor as sociedades contempora ̂neas, em especial a portuguesa, 

bem como os seus problemas, contribuindo para a educação para a cidadania, 

para a mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da 

realidade económica;  

− Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a 

fontes fi ́sicas e/ou digitais;  

− Interpretar dados estatísticos apresentados em diferentes suportes;  

− Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação 

analisada; 

− Apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a suportes diversificados de 

apresentação da informação. 

90% 

Testes escritos 
Trabalhos de pesquisa 
aprofundada individual e/ou de 
grupo 

 
 

65% 

Apresentações orais 
Sínteses orais 
Questões orais na aula 
Intervenções na aula 

25% 
Sínteses escritas 
Questões de aula 
Fichas de trabalho 
Tarefas realizadas na aula  
Defesa dos trabalhos de casa 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s     

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

 
10% 

 
Referencial do comportamento 

 
10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1-7 8-9 10-13  14-17 18-20 

O aluno não revela capacidades de:  

− Adquirir instrumentos para 

compreender a dimensão económica 

da realidade social, descodificando a 

terminologia económica; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para compreender aspetos relevantes 

da organização económica e para 

interpretar a realidade económica 

portuguesa, comparando-a com a da 

União Europeia;  

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas e/ou 

digitais;  

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes;  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada;  

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação. 

O aluno revela poucas vezes 
capacidades de:  

− Adquirir instrumentos para 

compreender a dimensão económica 

da realidade social, descodificando a 

terminologia económica; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para compreender aspetos relevantes 

da organização económica e para 

interpretar a realidade económica 

portuguesa, comparando-a com a da 

União Europeia;  

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas e/ou 

digitais;  

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes;  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada;  

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação.  

O aluno revela a maioria das vezes 
capacidades de:  

− Adquirir instrumentos para 

compreender a dimensão económica 

da realidade social, descodificando a 

terminologia económica; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para compreender aspetos relevantes 

da organização económica e para 

interpretar a realidade económica 

portuguesa, comparando-a com a da 

União Europeia;  

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas e/ou 

digitais;  

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes;  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada;  

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação.  

O aluno revela quase sempre 
capacidades de:  

− Adquirir instrumentos para 

compreender a dimensão económica 

da realidade social, descodificando a 

terminologia económica; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para compreender aspetos relevantes 

da organização económica e para 

interpretar a realidade económica 

portuguesa, comparando-a com a da 

União Europeia;  

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas e/ou 

digitais;  

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes;  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada;  

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação.  

O aluno revela sempre capacidades de:  

− Adquirir instrumentos para 

compreender a dimensão económica 

da realidade social, descodificando a 

terminologia económica; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para compreender aspetos relevantes 

da organização económica e para 

interpretar a realidade económica 

portuguesa, comparando-a com a da 

União Europeia;  

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas e/ou 

digitais;  

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes;  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada;  

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação.  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de Economia C 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Secundário 

 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

Instrumentos de Avaliação 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

resolução de problemas  

(D) Pensamento crítico 

e pensamento criativo  

(E) Relacionamento 

(F) Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(I) Saber científico, 

técnico e tecnológico 

(J) Consciência e 

domínio do corpo  

 
 
 

− Adquirir instrumentos para compreender a complexidade das sociedades 
contempora ̂neas; 

− Mobilizar instrumentos económicos para refletir criticamente sobre as 
características fundamentais da economia do mundo atual e alguns dos seus 
problemas; 

− Compreender melhor as sociedades contempora ̂neas, em especial a portuguesa, 
bem como os seus problemas, contribuindo para a educação para a cidadania, 
para a mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da 
realidade económica; 

− Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a 
fontes fi ́sicas (livros, jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

− Interpretar dados estatísticos apresentados em diferentes suportes; 

− Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação 
analisada; 

− Apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a suportes diversificados de 
apresentação da informação.  

90% 

Testes escritos 
Trabalhos de pesquisa 
aprofundada individual e/ou de 
grupo 

 
65% 

Apresentações orais 
Sínteses orais 
Questões orais na aula 
Intervenções na aula 

25% 
Sínteses escritas 
Questões de aula 
Fichas de trabalho 
Tarefas realizadas na aula  
Defesa dos trabalhos de casa 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

    
• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 

Referencial do comportamento 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Página 198 de 242 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1-7 8-9 10-13  14-17 18-20 

O aluno não revela capacidades de:  

− Adquirir insrumentos para 

compreender a complexidade das 

sociedades contemporâneas; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para refletir criticamente sobre as 

características fundamentais da 

economia do mundo atual e alguns 

dos seus problemas; 

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica; 

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes; 

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação. 

O aluno revela poucas vezes 
capacidades de:  

− Adquirir insrumentos para 

compreender a complexidade das 

sociedades contemporâneas; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para refletir criticamente sobre as 

características fundamentais da 

economia do mundo atual e alguns 

dos seus problemas; 

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica; 

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes; 

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação. 

O aluno revela a maioria das vezes 
capacidades de:  

− Adquirir insrumentos para 

compreender a complexidade das 

sociedades contemporâneas; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para refletir criticamente sobre as 

características fundamentais da 

economia do mundo atual e alguns 

dos seus problemas; 

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica; 

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes; 

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação. 

O aluno revela quase sempre 
capacidades de:  

− Adquirir insrumentos para 

compreender a complexidade das 

sociedades contemporâneas; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para refletir criticamente sobre as 

características fundamentais da 

economia do mundo atual e alguns 

dos seus problemas; 

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica; 

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes; 

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação. 

O aluno revela sempre capacidades de:  
 

− Adquirir insrumentos para 

compreender a complexidade das 

sociedades contemporâneas; 

− Mobilizar instrumentos económicos 

para refletir criticamente sobre as 

características fundamentais da 

economia do mundo atual e alguns 

dos seus problemas; 

− Compreender melhor as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, contribuindo para a 

educação para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade económica; 

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

− Interpretar dados estatísticos 

apresentados em diferentes suportes; 

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Apresentar comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de Filosofia 10.º e 11.º anos 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Secundário 

 
 

 
Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação 

Instrumentos 

de Avaliação 
Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

 

 

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 

 

 

Problematização 

O aluno identifica, formula e relaciona com clareza e rigor problemas 

filosóficos e justifica a sua pertinência. 

 

Conceptualização 

O aluno identifica, clarifica e relaciona com clareza e rigor conceitos 

filosóficos e mobiliza-os na compreensão e formulação de problemas, 

teses e argumentos filosóficos. 

 

Argumentação e crítica 

O aluno identifica, formula teorias, teses e argumentos filosóficos, 

aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e informal, 

avaliando criticamente os seus pontos fortes e fracos. Compara e avalia 

criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos 

filósofos apresentados a estudo. Determina as implicações filosóficas e 

as implicações práticas de uma teoria ou tese filosófica. Assume 

posições pessoais com clareza e rigor, mobilizando conhecimentos 

filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos. 

90% 

 
 
Testes escritos 
 
Trabalhos 
colaborativos  
 
Trabalhos 
individuais  
 
Produções 
escritas 
variadas 
 
Apresentações 
orais 
 
Intervenções 
orais 
(…) 
  

 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

10% 
Referencial do 

Comportamento 
10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Domínios 

Descritores dos Perfis de Desempenho 

1-7 8-9 10-13 14-17 18-20 

 
 
 
Problematização 
 
 
 
Conceptualização 
 
 
 
 
 
Argumentação 
e crítica 

O aluno não (comete sempre 

erros graves/apresenta muitas 

dificuldades): 

- identifica, formula e relaciona 

problemas filosóficos, nem 

justifica a sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona 

conceitos filosóficos, nem os 

mobiliza na compreensão e 

formulação de problemas, teses e 

argumentos filosóficos. 

 

 -identifica, formula teorias, teses 

e argumentos filosóficos nem 

avalia criticamente os seus pontos 

fortes e fracos. 

 

-compara nem  avalia 

criticamente as teorias dos 

filósofos apresentados a estudo. 

 -determina as implicações 

filosóficas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese 

filosófica.  

-assume posições pessoais, 

mobilizando conhecimentos 

filosóficos e avaliando teses, 

argumentos e contra-argumentos. 

O aluno raramente (comete com 

frequência erros graves/apresenta 

muitas dificuldades): 

- identifica, formula e relaciona 

problemas filosóficos e justifica a 

sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona, 

com clareza e rigor, conceitos 

filosóficos mobilizando-os na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 

 

-identifica, formula teorias, teses e 

argumentos filosóficos, avaliando 

criticamente os seus pontos fortes e 

fracos. 

- compara e avalia criticamente, 

pelo confronto de teses e 

argumentos, as teorias dos filósofos 

apresentados a estudo.  

-determina as implicações 

filosóficas e as implicações práticas 

de uma teoria ou tese filosófica.  

-assume posições pessoais, com 

clareza e rigor mobilizando 

conhecimentos filosóficos e 

avaliando teses, argumentos e 

contra-argumentos. 

O aluno algumas vezes (comete 

pontualmente alguns erros graves/ 

apresenta algumas dificuldades): 

-  identifica, formula e relaciona 

problemas filosóficos e justifica a 

sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona 

com clareza e rigor conceitos 

filosóficos e mobiliza-os na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 

 

 -identifica, formula teorias, teses e 

argumentos filosóficos, avaliando 

criticamente os seus pontos fortes e 

fracos. 

-compara e avalia criticamente, pelo 

confronto de teses e argumentos, as 

teorias dos filósofos apresentados a 

estudo.  

-determina as implicações filosóficas 

e as implicações práticas de uma 

teoria ou tese filosófica.  

-assume posições pessoais com 

clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos filosóficos e 

avaliando teses, argumentos e 

contra-argumentos. 

O aluno sempre (comete 

pontualmente pequenos erros não 

graves/não apresenta dificuldades):  

-  identifica, formula e relaciona 

problemas filosóficos e justifica a 

sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona 

com clareza e rigor conceitos 

filosóficos e mobiliza-os na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 

 

 -identifica, formula teorias, teses e 

argumentos filosóficos, avaliando 

criticamente os seus pontos fortes e 

fracos. 

-compara e avalia criticamente, 

pelo confronto de teses e 

argumentos, as teorias dos filósofos 

apresentados a estudo.  

-determina as implicações 

filosóficas e as implicações práticas 

de uma teoria ou tese filosófica.  

-assume posições pessoais com 

clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos filosóficos e 

avaliando teses, argumentos e 

contra-argumentos. 

O aluno sempre (habitualmente 

não comete erros e não apresenta 

dificuldades)  

 identifica, formula e relaciona 

problemas filosóficos e justifica a 

sua pertinência. 

 

O aluno identifica, clarifica e 

relaciona com clareza e rigor 

conceitos filosóficos e mobiliza-os 

na compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos 

filosóficos. 

 

-identifica, formula teorias, teses 

e argumentos filosóficos, 

avaliando criticamente os seus 

pontos fortes e fracos. 

-compara e avalia criticamente, 

pelo confronto de teses e 

argumentos, as teorias dos 

filósofos apresentados a estudo.  

-determina as implicações 

filosóficas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese 

filosófica.  

-assume posições pessoais com 

clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos filosóficos e 

avaliando teses, argumentos e 

contra-argumentos. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de Psicologia B do 12º ano 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Secundário 

 
 

 
Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação 

Instrumentos 

de Avaliação 
Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

 

 

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 

 

 

Problematização 

O aluno identifica, formula e relaciona com clareza e rigor temas da 

psicologia e justifica a sua pertinência. 

 

Conceptualização 

O aluno identifica, clarifica e relaciona com clareza e rigor conceitos da 

psicologia e mobiliza-os no seu autoconhecimento, integração no mundo 

e compreensão dos outros seres humanos. 

 

Argumentação e crítica 

O aluno analisa teorias, teses e argumentos da psicologia. 

90% 

 
 
Testes escritos 
 
Trabalhos 
colaborativos  
 
Trabalhos 
individuais  
 
Produções 
escritas 
variadas 
 
Apresentações 
orais 
 
Intervenções 
orais 
(…) 
 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

 

10% 
Referencial do 

Comportamento 
10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Domínios 

Descritores dos Perfis de Desempenho 

1-7 8-9 10-13 14-17 18-20 

 
 
 
 
Problematização 
 
 
 
Conceptualização 
 
 
 
 
 
 
Argumentação 
e crítica 

O aluno não (comete sempre 

erros graves/apresenta muitas 

dificuldades): 

- identifica, formula e relaciona 

problemas da psicologia, nem 

justifica a sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona 

conceitos da psicologia, nem os 

mobiliza na compreensão e 

formulação de problemas, teses e 

argumentos da psicologia. 

 

 -identifica, formula teorias, teses 

e argumentos da psicologia, nem 

avalia criticamente os seus pontos 

fortes e fracos. 

 

-compara e  avalia criticamente 

as teorias da psicologia 

apresentadas a estudo. 

 -determina as implicações 

psicológicas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese da 

psicologia.  

-assume posições pessoais, 

mobilizando conhecimentos da 

psicologia e avalia teses, 

argumentos e contra-argumentos. 

O aluno raramente (comete com 

frequência erros graves/apresenta 

muitas dificuldades): 

- identifica, formula e relaciona 

problemas da psicologia e justifica 

a sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona, 

com clareza e rigor, conceitos da 

psicologia,  mobilizando-os na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos da 

psicologia. 

 

-identifica, formula teorias, teses e 

argumentos da psicologia, avaliando 

criticamente os seus pontos fortes e 

fracos. 

-compara e avalia criticamente, 

pelo confronto de teses e 

argumentos, as teorias da psicologia  

apresentados a estudo.  

-determina as implicações 

psicológicas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese da 

psicologia.  

-assume posições pessoais, com 

clareza e rigor mobilizando 

conhecimentos da psicologia e 

avalia teses, argumentos e contra-

argumentos. 

O aluno algumas vezes (comete 

pontualmente alguns erros graves/ 

apresenta algumas dificuldades): 

-identifica, formula e relaciona 

problemas da psicologia e justifica 

a sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona 

com clareza e rigor conceitos da 

psicologia e mobiliza-os na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos da 

psicologia. 

 

 -identifica, formula teorias, teses e 

argumentos da psicologia, avaliando 

criticamente os seus pontos fortes e 

fracos. 

-compara e avalia criticamente, pelo 

confronto de teses e argumentos, as 

teorias da psicologia apresentadas a 

estudo.  

-determina as implicações 

psicológicas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese da 

psicológica.  

-assume posições pessoais com 

clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos da psicologia e avalia 

teses, argumentos e contra-

argumentos. 

O aluno sempre (comete 

pontualmente pequenos erros não 

graves/não apresenta dificuldades):  

- identifica, formula e relaciona 

problemas da psicologia e justifica 

a sua pertinência. 

 

-identifica, clarifica e relaciona 

com clareza e rigor conceitos da 

psicologia e mobiliza-os na 

compreensão e formulação de 

problemas, teses e argumentos  da 

psicologia. 

 

 -identifica, formula teorias, teses e 

argumentos da psicologia, avaliando 

criticamente os seus pontos fortes e 

fracos. 

-compara e avalia criticamente, 

pelo confronto de teses e 

argumentos, as teorias da psicologia  

apresentadas a estudo.  

-determina as implicações 

psicológicas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese da 

psicologia.  

-assume posições pessoais com 

clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos da psicologia e 

avalia teses, argumentos e contra-

argumentos. 

O aluno sempre (habitualmente 

não comete erros e não apresenta 

dificuldades)  

- identifica, formula e relaciona 

problemas da psicologia e justifica 

a sua pertinência. 

 

O aluno identifica, clarifica e 

relaciona com clareza e rigor 

conceitos da psicologia e 

mobiliza-os na compreensão e 

formulação de problemas, teses e 

argumentos da psicologia. 

 

-identifica, formula teorias, teses 

e argumentos da psicologia, 

avaliando criticamente os seus 

pontos fortes e fracos. 

-compara e avalia criticamente, 

pelo confronto de teses e 

argumentos, as teorias da 

psicologia  apresentadas a estudo.  

-determina as implicações 

psicológicas e as implicações 

práticas de uma teoria ou tese da 

psicologia.  

-assume posições pessoais com 

clareza e rigor, mobilizando 

conhecimentos da psicologia e 

avaliando teses, argumentos e 

contra-argumentos. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina de Sociologia 
Critérios Específicos de avaliação – Ensino Secundário 

 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

Instrumentos de Avaliação 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

resolução de problemas  

(D) Pensamento crítico 

e pensamento criativo  

(E) Relacionamento 

(F) Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(I) Saber científico, 

técnico e tecnológico 

(J) Consciência e 
domínio do corpo  

 
 
 
 

− Mobilizar o conhecimento sociológico para a compreensão dos fenómenos 
complexos das sociedades contempora ̂neas, em especial, da portuguesa;  

− Revelar raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as sociedades 
contempora ̂neas, contribuindo para a educação para a cidadania, para a mudança 
e para o desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da 
realidade social;  

− Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a 
fontes fi ́sicas (livros, jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

− Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação 
analisada; 

− Elaborar, realizar,apresentar e avaliar projetos de trabalho.  

90% 

Testes escritos 
Trabalhos de pesquisa 
aprofundada individual e/ou de 
grupo 

 
65% 

Apresentações orais 
Sínteses orais 
Questões orais na aula 
Intervenções na aula 

25% 
Sínteses escritas 
Questões de aula 
Fichas de trabalho 
Tarefas realizadas na aula  
Defesa dos trabalhos de casa 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

    
• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 

Referencial do comportamento 

 
 
 

10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1-7 8-9 10-13  14-17 18-20 

O aluno não revela capacidades de:  

− Mobilizar o conhecimento sociológico 

para a compreensão dos fenómenos 

complexos das sociedades 

contemporâneas, em especial, da 

portuguesa;  

− Revelar raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade social;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Elaborar, realizar,apresentar e 

avaliar projetos de trabalho. 

O aluno revela poucas vezes 
capacidades de:  

− Mobilizar o conhecimento sociológico 

para a compreensão dos fenómenos 

complexos das sociedades 

contemporâneas, em especial, da 

portuguesa;  

− Revelar raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade social;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Elaborar, realizar,apresentar e 

avaliar projetos de trabalho. 

O aluno revela a maioria das vezes 
capacidades de:  

− Mobilizar o conhecimento sociológico 

para a compreensão dos fenómenos 

complexos das sociedades 

contemporâneas, em especial, da 

portuguesa;  

− Revelar raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade social;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Elaborar, realizar,apresentar e 

avaliar projetos de trabalho. 

O aluno revela quase sempre 
capacidades de:  

− Mobilizar o conhecimento sociológico 

para a compreensão dos fenómenos 

complexos das sociedades 

contemporâneas, em especial, da 

portuguesa;  

− Revelar raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade social;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Elaborar, realizar,apresentar e 

avaliar projetos de trabalho. 

O aluno revela sempre capacidades de:  
 

− Mobilizar o conhecimento sociológico 

para a compreensão dos fenómenos 

complexos das sociedades 

contemporâneas, em especial, da 

portuguesa;  

− Revelar raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo para a educação para a 

cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento;  

− Desenvolver o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas de 

análise da realidade social;  

− Recolher informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes físicas (livros, 

jornais, etc.) e/ou digitais (Internet);  

− Selecionar informação, elaborando 

sínteses de conteúdo da 

documentação analisada; 

− Elaborar, realizar,apresentar e avaliar 

projetos de trabalho. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 
Critérios Específicos de avaliação – Secundário (10.º ano) 

 

 Áreas de Competência do Perfil do Aluno Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C)Raciocínio e Resolução de Problemas 

(D) Pensamento crítico e Pensamento 

criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

(H) Sensibilidade estética e artística; 

(I) Saber científico, técnico e tecnológico 

(J) Consciência e domínio do corpo 

 

 

- Compreensão, aquisição e 

aplicação de conhecimentos 

 

 

- Compreensão da expressão 

oral e escrita 

60% 

- Produções escritas   

- Trabalho de pesquisa /autónomo 

- Intervenções orais 

- Apresentações orais 

 

 

60% 

 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s 

• Responsabilidade e 

Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e 

inovação 

• Cidadania e participação 

40% Referencial do comportamento  40% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1-7 8-9 10-13 14-17 18-20 

Não compreende a 

necessidade da 

informação para a 

produção do 

conhecimento 

histórico/religioso e não 

as consegue utilizar. 

 
Desconhece episódios da 

história/religiosa local e 

universal, e não valoriza o 

património histórico, 

religioso e cultural 

existente. 

Revela alguma 
compreensão da 
necessidade da informação, 
mas é com muita 
dificuldade e nem sempre 
corretamente que as 
utiliza. 
 
Raramente localiza locais ou 

fenómenos 

histórico/religiosos em 

representações artísticas 

dificilmente utilizando 

diferentes escalas ou tipos 

de informação.  

 

Compreende a 
necessidade da 
informação para a 
produção do 
conhecimento 
histórico/religioso. 

Utiliza, embora com 

algumas dificuldades, 

fontes 

históricas/religiosas de 

tipologia diversa. 

 

Localiza, em 

representações artísticas, 

locais, fenómenos 

históricos/religiosos, 

espaços e 

acontecimentos, 

utilizando diferentes 

escalas e mobilizando 

alguns tipos de 

informação. 

Compreende bem a 

necessidade de informação 

para a produção do 

conhecimento 

histórico/religioso. 

Utiliza adequadamente 

fontes históricas de tipologia 

diversa. 

 
Localiza, em representações 

artísticas de diversos tipos, 

locais, fenómenos 

históricos/religiosos, diversos 

espaços, utilizando diferentes 

escalas e mobilizando diversos 

tipos de informação. 

Compreende perfeitamente a 
necessidade de informação para 
a produção do conhecimento 
histórico/religioso. Utiliza com 
facilidade 

fontes histórica/religiosas de 

natureza diversa. 

 

Localiza, em representações 

artísticas de diversos tipos, 

locais, fenómenos 

históricos/religiosos, diversos 

espaços e territórios, utilizando 

perfeitamente diferentes escalas 

e mobilizando os mais diversos 

tipos de informação. 
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Departamento de Expressões – Educação Física 
Critérios de Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de  

Aprendizagem  

Parâmetros 

(O aluno…) Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(S
a
b
e
r 

/
 S

a
b
e
r 

fa
z
e
r)

 

L
in

g
u
a
g
e
m

 e
 t

e
x
to

s 
/
 I
n
fo

rm
a
ç
ã
o
 e

 c
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 

P
e
n
sa

m
e
n
to

 c
rí

ti
c
o
 e

 P
e
n
sa

m
e
n
to

 c
ri

a
ti

v
o
 

R
a
c
io

c
ín

io
 e

 R
e
so

lu
ç
ã
o
 d

e
 P

ro
b
le

m
a
s 

 

S
a
b
e
r 

c
ie

n
tí

fi
c
o
, 

té
c
n
ic

o
 e

 t
e
c
n
o
ló

g
ic

o
 

C
o
n
sc

iê
n
c
ia

 e
 d

o
m

ín
io

 d
o
 c

o
rp

o
 

S
e
n
si

b
il
id

a
d
e
 e

st
é
ti

c
a
 e

 a
rt

ís
ti

c
a
 

B
e
m

-e
st

a
r,

 s
a
ú
d
e
 e

 a
m

b
ie

n
te

 

 
Área das 

Atividades 

Físicas / 

Conhecimentos 

Aplica as regras dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade as 

ações técnico-táticas elementares em cada fase do jogo. 

Compõe, realiza e aprecia esquemas individuais, a pares e em grupo na Ginástica, 

aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação. 

Realiza do Atletismo, saltos, lançamentos e corridas, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e regulamentares.  

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares nos 

Desportos de Raqueta adequadas ao jogo de individuais e a pares.  

Aprecia as Atividades Rítmicas Expressivas, compõe e realiza sequências de 

elementos técnicos em coreografia individual e em grupo.  

Realiza com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em 

Atividades de Combate, respeitando as regras e a segurança do opositor. 

Relaciona a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo 

de vida saudável.  

Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade e ao longo dos tempos. 

Conhece os princípios fundamentais do treino e identifica algumas das suas formas 

de aplicação básica. 

Conhece, identifica e interpreta o objetivo, o regulamento e as ações técnicas das 

Atividades Físicas, abordadas ao longo do ano. 

60% 

* Jogo Formal e/ ou 

Reduzido.  

 

* Circuito técnico e/ou 

Exercícios Critério. 

 

* Sequências e/ou 

Coreografias. 

 

* Concursos e/ou 

Torneios. 

 

* Observação / Questões 

de aula. 

 

Área da 

Aptidão 

Física 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e 

aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável da Aptidão Física do 

programa Fitescola, para a sua idade e sexo. 
20% 

* Testes de Aptidão Física 

da Bateria FIT. 
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Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Parâmetros 

(O aluno …) 
Ponderação 

Instrumentos de 

Avaliação 

A
ti

tu
d
e
s 

 (
sa

b
e
r 

e
st

a
r 

/
 S

a
b
e
r 

se
r)

 

 

R
e
la

c
io

n
a
m

e
n
to

 I
n

te
rp

e
ss

o
a
l 

D
e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 P
e
ss

o
a
l 
e
 a

u
to

n
o
m

ia
 

 

Espírito de 

equipa 

 

 

• É assíduo, pontual e traz o equipamento desportivo. 
 

• É educado e cordial na relação com os outros; 
 

• Cumpre as regras da sala de aula, contribuindo para um bom clima de 

aprendizagem. 
 

• Colabora nas tarefas organizativas e utiliza os equipamentos com correção 

e segurança; 

20% 

* Fichas de Registo de 

Ocorrências e/ou Listas de 

Verificação. 

Empenhamento 

 

• Está atento às indicações do professor, intervindo com oportunidade e 

correção. 
 

• Realiza as tarefas com concentração, empenho e capacidade de superação.  
 

• Participa em atividades desportivas de forma autónoma e por sua 

iniciativa; 
 

• Promove a entreajuda, cooperando com os colegas nas atividades de 
grupo/equipa. 

 

* CLASSIFICAÇÃO FINAL DA DISCILINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Fórmula ponderada para calcular a avaliação sumativa no Ensino Secundário: 60% (Média das AF ) + 20% Aptidão Física + 20% Atitudes 

 Observações:  
- Atividades Física – Classificação de cada uma das Matérias Selecionadas em cada ano de escolaridade, considerando as competências atingidas no final do 
  processo de Ensino / Aprendizagem. 
- Aptidão Física – Média das melhores classificações obtidas ao longo do ano, em cada um dos testes de avaliação da aptidão física. 
- Atitudes - Média das classificações obtidas em cada período nos parâmetros referentes às atitudes. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 

Formalização da avaliação  

Classificação 1-5 Classificação 6-9 Classificação 10-13 Classificação 14-17 Classificação 18-20 

 
Linguagem e textos 

Informação e comunicação 
 

Pensamento crítico e 
Pensamento criativo 

 
Raciocínio e Resolução de 

Problemas  
 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 
Consciência e domínio do 

corpo 
 

Sensibilidade estética e 
artística 

 
Bem-estar, saúde e 

ambiente 

O aluno recusa-se 

sistematicamente a: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

revelando grande 

dificuldade em atingir os 

objetivos previstos no nível 

introdutório, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividade físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – resultados 

dos testes da Bateria Fit, 

inferiores à “zona 

saudável” 

O aluno não revela 

capacidades de:  

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

revelando dificuldade em 

atingir os objetivos 

previstos no nível 

introdutório, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividade físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – maioria 

dos testes da Bateria Fit,  

com resultados inferiores à 

“zona saudável”  

O aluno revela a maioria 

das vezes, capacidade para: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

atingindo a maioria dos 

objetivos do nível 

introdutório, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividade físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – maioria 

dos testes da Bateria Fit,  

com resultados na “zona 

saudável”. 

O aluno revela quase 

sempre, capacidade para: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

atingindo a maioria do 

objetivos previstos no nível 

elementar, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividade físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física – resultados 

dos testes da Bateria Fit na 

zona saudável ou no “perfil 

atlético” 

O aluno revela sempre, 

capacidade para: 

- Realizar as competências 

motoras, previstas nas 

aprendizagens essenciais, 

atingindo com facilidade os 

objetivos previstos no nível 

elementar, nas atividades 

físicas abordadas. 

 

 

 

- Conhecer, relacionar e 

aplicar conhecimentos, 

relacionados com as 

atividade físicas / 

desportivas. 

 

- Melhorar o nível de 

Aptidão Física - maioria 

dos testes da Bateria Fit, 

com resultados no “perfil 

atlético”.  
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Atitudes  

Áreas de Competências 

Formalização da avaliação  

Classificação 1-5 Classificação 6-9 Classificação 10-13 Classificação 14-17 Classificação 18-20 

 
 
 
 
 
 
Relacionamento 
Interpessoal 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento Pessoal e 
autonomia 

O aluno: 

   

- Falta muito, raramente é 

pontual e muitas vezes não 

traz o equipamento. 

 

- Revela falta de educação / 

respeito na relação com os 

outros. 

 

- Tem um comportamento 

perturbador. 

 

- Nunca está atento, nem 

respeita as indicações do 

professor. 

 

- Tem um fraco empenho e 

autonomia nas tarefas. 

 

- Raramente participa nas 

atividades desportivas por 

sua iniciativa. 

 
 

O aluno: 

   

- Falta com alguma 

frequência, pouco pontual e 

às vezes não traz o 

equipamento 

 

- Revela pouca educação / 

respeito na relação com os 

outros. 

 

- Tem um comportamento, 

por vezes perturbador. 

 

- Revela pouca atenção e 

respeito pelas indicações do 

professor. 

 

- Tem pouco empenho e 

autonomia nas tarefas.  

 

- Poucas vezes participa nas 

atividades desportivas por 

sua iniciativa. 

O aluno: 

   

- Tem alguma falta de 

assiduidade, nem sempre é 

pontual e /ou traz o 

equipamento. 

 

- Nem sempre é educado e / 

ou respeita os outros. 

 

- Nem sempre cumpre as 

regras da sala de aula. 

 

- Nem sempre está atento e 

às vezes não respeita as 

indicações do professor. 

 

- Revela um empenho e 

autonomia irregulares, na 

realização das tarefas. 

 

- Nem sempre participa nas 

atividades desportivas. 

O aluno: 

   

- Falta muito pouco, 

procura ser pontual e trazer 

o equipamento 

 

- A maioria das vezes é 

educado e cordial, na 

relação com os outros. 

 

- Cumpre quase sempre as 

regras da sala de aula. 

 

- Procura estar atento e 

quase sempre respeita as 

indicações do professor. 

 

- Com um bom empenho 

nas tarefas individuais e de 

grupo. 

 

- Quase sempre participa 

nas atividades desportivas 

por sua iniciativa. 

O aluno: 

   

- É assíduo, pontual e traz o 

equipamento 

 

- É educado e cordial na 

relação com os outros. 

 

- Cumpre as regras da sala 

de aula na íntegra. 

 

- Está atento e respeita as 

indicações do professor. 

 

- Revela um excelente 

empenho e brio, na 

realização das tarefas 

individuais e de grupo. 

 

- Participa com frequência 

nas atividades desportivas 

por sua iniciativa. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Desenho A 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

 

 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e Pensamento 

criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

(H) Sensibilidade estética e artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do corpo 

Experimentação e criação 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

 

 

 

Apropriação e reflexão 

 

- Fichas de trabalho. 

 

- Trabalhos práticos: atividades experimentais, 

individuais e/ou em grupo; ensaios e 

tentativas. 

 

-Trabalhos de projeto: individuais e/ou em 

grupo.  

 

- Observação direta dos procedimentos e das 

tarefas, desenvolvidas nas aulas ou nas 

atividades no exterior/visitas de estudo. 

 

- Caderno diário e portfólio do aluno. 

90% 

 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

- Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas 

aulas.  

 

10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 8 – 9 10 - 13 14 – 17 18 - 20 

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a: 

 

O aluno concretiza com 

dificuldade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno revela capacidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno revela facilidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a: 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

- Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte de estímulos visuais e não visuais, analisando e registando graficamente as situações que o/a envolvem.  

- Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em diferentes manifestações artísticas contemporâneas. 

- Identificar diferentes períodos históricos e respetivos critérios estéticos, através de uma visão diacrónica do Desenho e de outras manifestações artísticas.  

- Conhecer diversas formas de registo - desenho de observação, de memória e elaborados a partir do imaginário - explorando-as de diferentes modos, através do desenho de contorno, 

de detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, objetivo/subjetivo, figurativo/ abstrato, esquisso e esboço, entre outros.  

- Estabelecer relações entre os diferentes elementos da comunicação visual, como a forma, a cor, a luz-sombra, a textura, o espaço, o volume, entre outros.  

- Respeitar diferentes modos de expressão plástica, recusando estereótipos e preconceitos. 

- Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, escala, ritmo, equilíbrio, estrutura, entre outros) na 

análise de imagens de diversa natureza e na elaboração de desenhos a partir de contextos reais observados, de imagens sugeridas e/ou de pontos de partida imaginados.  

- Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, utilizando os princípios e o vocabulário específico da linguagem visual.  

- Interpretar a informação visual e de construir novas imagens a partir do que vê.  

- Desenvolver o sentido crítico, face à massificação de imagens produzidas pela sociedade.  

- Utilizar argumentos fundamentados na análise da realidade que experiencia (natureza, ambiente urbano, museus e galerias de arte, entre outros).  

- Adequar as formulações expressivas à sua intencionalidade comunicativa e a públicos diferenciados. 

- Utilizar diferentes modos de registo: traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha (densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista 

(combinações entre traço e mancha, colagens, pastéis de óleo e aguadas, entre outros modos de experimentação).  

- Utilizar suportes diversos e explorar as características específicas e possibilidades técnicas e expressivas de diferentes materiais (grafites, carvão, ceras, pastéis, têmpera, aguarela e 

outros meios aquosos).  

- Reconhecer desenhos de observação, de memória e de criação e de os trabalhar de diferentes modos, através do desenho de contorno, de detalhe, gestual, orgânico, automático, 

geométrico, esquisso e esboço objetivo/subjetivo, figurativo/abstrato, entre outros.  

- Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis (velocidade, tempo e ritmo, entre outras). Realizar estudos de formas naturais e/ou artificiais, mobilizando os elementos 

estruturais da linguagem plástica e suas inter-relações (forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros). 

- Explorar intencionalmente as escalas dos objetos ao nível da representação e da composição.  

- Realizar, à mão livre, exercícios de representação empírica do espaço que se enquadrem nos sistemas de representação convencionais.  

- Aplicar processos de síntese e de transformação/ composição (sobreposição, simplificação, nivelamento ou acentuação, repetição, entre outros), explorando intencionalmente o 

potencial expressivo dos materiais e da gestualidade.  

- Compreender as potencialidades técnicas e expressivas dos meios digitais e de explorar software de edição de imagem e de desenho vetorial. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Geometria Descritiva A 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

 
Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução 

de Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F)  Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico 

e tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

 

Introdução à Geometria Descritiva 

 

 

 

Representação Diédrica 

 

 

 

Representação Axonométrica 

90% 

 

- Testes escritos 
65% 

- Trabalhos realizados nas atividades 

desenvolvidas nas aulas ou delas decorrentes 

(individuais e/ou em grupo) 

 

- Questões orais e/ou escritas  

 

- Observação direta dos procedimentos e das 

tarefas, desenvolvidas nas aulas  

 

- Caderno diário do aluno 

25% 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores    

 

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

10% 

- Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas 

aulas.  

 

10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 8 – 9 10 - 13 14 – 17 18 - 20 

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a: 

 

O aluno concretiza com dificuldade 

as Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a:  

O aluno revela capacidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno revela facilidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a: 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a: 

 

- Perceção dos espaços, das formas 

visuais e das suas posições relativas; 

- Visualização mental e representação 

gráfica de formas reais ou imaginadas; 

- Interpretação de representações 

descritivas de formas; 

- Comunicação através de 

representações descritivas; 

- Utilização, com propriedade, do 

vocabulário específico da geometria 

descritiva; 

- Formulação e resolução de 

problemas, espírito crítico e 

capacidade criativa; 

- Gradual autoexigência de rigor e 

espírito crítico; 

- Realização pessoal, por forma a 

adquirir autonomia de procedimentos 

e de raciocínio, espírito de 

solidariedade, entreajuda e 

cooperação. 

O aluno concretiza com dificuldade 

as Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a:  

 

- Perceção dos espaços, das formas 

visuais e das suas posições relativas; 

- Visualização mental e representação 

gráfica de formas reais ou imaginadas; 

- Interpretação de representações 

descritivas de formas; 

- Comunicação através de 

representações descritivas; 

- Utilização, com propriedade, do 

vocabulário específico da geometria 

descritiva; 

- Formulação e resolução de 

problemas, espírito crítico e 

capacidade criativa; 

- Gradual autoexigência de rigor e 

espírito crítico; 

- Realização pessoal, por forma a 

adquirir autonomia de procedimentos 

e de raciocínio, espírito de 

solidariedade, entreajuda e 

cooperação. 

O aluno revela capacidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

 

- Perceção dos espaços, das formas 

visuais e das suas posições relativas; 

- Visualização mental e representação 

gráfica de formas reais ou imaginadas; 

- Interpretação de representações 

descritivas de formas; 

- Comunicação através de 

representações descritivas; 

- Utilização, com propriedade, do 

vocabulário específico da geometria 

descritiva; 

- Formulação e resolução de 

problemas, espírito crítico e 

capacidade criativa; 

- Gradual autoexigência de rigor e 

espírito crítico; 

- Realização pessoal, por forma a 

adquirir autonomia de procedimentos 

e de raciocínio, espírito de 

solidariedade, entreajuda e 

cooperação. 

O aluno revela facilidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a: 

 

- Perceção dos espaços, das formas 

visuais e das suas posições relativas; 

- Visualização mental e representação 

gráfica de formas reais ou imaginadas; 

- Interpretação de representações 

descritivas de formas; 

- Comunicação através de 

representações descritivas; 

- Utilização, com propriedade, do 

vocabulário específico da geometria 

descritiva; 

- Formulação e resolução de 

problemas, espírito crítico e 

capacidade criativa; 

- Gradual autoexigência de rigor e 

espírito crítico; 

- Realização pessoal, por forma a 

adquirir autonomia de procedimentos 

e de raciocínio, espírito de 

solidariedade, entreajuda e 

cooperação. 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

 

- Perceção dos espaços, das formas 

visuais e das suas posições relativas; 

- Visualização mental e representação 

gráfica de formas reais ou imaginadas; 

- Interpretação de representações 

descritivas de formas; 

- Comunicação através de 

representações descritivas; 

- Utilização, com propriedade, do 

vocabulário específico da geometria 

descritiva; 

- Formulação e resolução de 

problemas, espírito crítico e 

capacidade criativa; 

- Gradual autoexigência de rigor e 

espírito crítico; 

- Realização pessoal, por forma a 

adquirir autonomia de procedimentos 

e de raciocínio, espírito de 

solidariedade, entreajuda e 

cooperação. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de História da Cultura e das Artes 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

 

 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução 

de Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F)  Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico 

e tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

Criatividade e Ruturas 

 

A Cultura da Ágora 

 

A Cultura do Senado 

 

A Cultura do Mosteiro 

 

A Cultura da Catedral 

 

A Cultura do Palácio 

 

A Cultura do Palco 

 

A Cultura do Salão 

 

A Cultura da Gare 

 

A Cultura do Cinema 

 

A Cultura do Espaço 

Virtual 

 

90% 

 

- Testes escritos. 
65% 

- Trabalhos individuais e/ou de grupo. 

 

- Questões orais e /ou escritas. 

 

- Apresentação de trabalhos.  

 

- Caderno diário do aluno. 

 

25% 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores    

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

10% 

- Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas 

aulas.  

 

10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 8 – 9 10 - 13 14 – 17 18 - 20 

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens Essenciais no 

que respeita a: 

 

O aluno concretiza com 

dificuldade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno revela capacidade na 

concretização das 

Aprendizagens Essenciais no 

que respeita a:  

O aluno revela facilidade na 

concretização das 

Aprendizagens Essenciais no 

que respeita a: 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

- Situar cronologicamente as principais etapas da evolução humana que encerram fenómenos culturais e artísticos específicos.  

- Reconhecer o contexto espacial dos diversos fenómenos culturais e artísticos.  

- Valorizar o local e o regional enquanto cruzamento de múltiplas interações (artísticas, culturais, políticas, económicas e sociais).  

- Reconhecer características dos diferentes tempos médios, normalmente designados como conjunturas ou épocas históricas.   

- Analisar criticamente diferentes produções artísticas, tendo em conta os aspetos técnicos, formais e estéticos, e integrando-as nos seus contextos históricos 

(económicos, sociais, culturais, religiosos, militares e geográficos).  

- Reconhecer diferentes produções artísticas na época histórica e cultural em que se inserem, ou seja, saber-ver, saber- -ouvir, saber-interpretar e saber-

contextualizar.  

- Sintetizar a informação relativa às características históricas, culturais e artísticas, tendo em linha de conta continuidades, inovações e ruturas.   

- Pesquisar e analisar, de forma autónoma e planificada, utilizando fontes de natureza diversa, informação relevante para assuntos em estudo, manifestando sentido 

crítico na seleção adequada de contributos.  

- Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos históricos e artísticos circunscritos no tempo e no 

espaço.  

- Relacionar as manifestações artísticas e culturais da história de Portugal com as manifestações artísticas e culturais da história europeia e mundial, distinguindo 

articulações dinâmicas e analogias/especificidades.  

- Utilizar, em cada área artística, vocabulário específico.   

- Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos estudados, recorrendo a diversas formas de comunicação (textos, imagens, 

vídeos, entre outras).  

- Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade estética e artística e o juízo crítico, estimulando a fruição de bens culturais e artísticos.  

- Emitir opiniões pessoais fundamentadas sobre produções artísticas das épocas em estudo, utilizando a linguagem das artes visuais.  
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Departamento de Expressões – Disciplina de Oficina de Artes 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Secundário 

 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e Pensamento 

criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

(H) Sensibilidade estética e artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do corpo 

Experimentação e criação 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

 

 

 

 

Apropriação e reflexão 

 

- Fichas de trabalho. 

 

- Trabalhos realizados na aula (desenhos, 

concretizações gráficas, objetos…). 

 

-Trabalhos de projeto: individuais e/ou em grupo.  

 

- Textos produzidos (relatórios, comentários, 

trabalhos, textos de reflexão, entrevistas…). 

 

- Observação direta dos procedimentos e das 

tarefas, desenvolvidas nas aulas ou nas atividades 

no exterior/visitas de estudo. 

 

- Caderno diário e portfólio do aluno. 

- Trabalhos de pesquisa. 

 

- Apresentação de trabalhos. 
 

90% 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

- Referencial de comportamentos e respetiva grelha 

de registo de observação direta nas aulas.  

 

10% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 8 – 9 10 - 13 14 – 17 18 - 20 

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a: 

 

O aluno concretiza com 

dificuldade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno revela capacidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

O aluno revela facilidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a: 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

- Analisar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais, mobilizando diferentes critérios estéticos; 

- Demonstrar consciência e respeito pela diversidade cultural e artística;   

- Compreender as características da linguagem das artes visuais em diferentes contextos culturais;   

- Compreender o desenho como forma de pensamento comunicação e criação nas variadas áreas de produção artística, tecnológica e científica;   

- Conhecer em profundidade processos artísticos como modo de intervenção na sociedade e comunidade;   

- Aplicar com fluência a gramática da linguagem visual;  

- Dominar o desenho como forma de pensamento e comunicação;   

- Refletir sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando referências da arte contemporânea; 

- Dominar processos de questionamento. 
 

- Comunicar, utilizando discursos multimodais recorrendo a técnicas variadas;   

- Interpretar a multiplicidade de respostas das artes visuais na contemporaneidade;   

- Interpretar vivências de modo a construir narrativas que se podem concretizar nas variadas áreas da produção artística contemporânea;  

- Refletir sobre vivências que tenham tido mostras de arte. 
 

- Manipular com intencionalidade os diferentes processos artísticos;  

- Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto, nas diversas áreas em estudo; 

- Intervencionar criticamente, no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está inserido;   

- Transformar os conhecimentos adquiridos nos seus trabalhos de um modo pessoal; 

- Elaborar discursos visuais informados e criativos utilizando metodologias de trabalho faseadas;   

- Romper limites para imaginar novas soluções;   

- Experimentar materiais, técnicas e suportes com persistência;   

- Concretizar projetos artísticos temáticos individuais e de grupo partindo do desenho;   

- Dinamizar intervenções artísticas colaborativas no âmbito da cidadania e da sustentabilidade pessoal, social e ambiental;  

- Apresentar publicamente um portefólio de produto em forma digital e física;   

- Organizar exposições com os projetos e produções multidisciplinares. 
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Anexo XVI 

Critérios de avaliação específicos: Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Disciplina Área de Integração 
Critérios de Específicos de Avaliação – Ensino Profissional 

 

 
Áreas de 

Competência do 
Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem Instrumentos de Avaliação 

P
o
n
d
e
ra

ç

ã
o
 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e 

resolução de problemas  

(D) Pensamento crítico 

e pensamento criativo  

(E) Relacionamento 

(F) Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(I) Saber científico, 

técnico e tecnológico 

(J) Consciência e 

domínio do corpo  

Conceptualização 
O aluno desenvolve a capacidade de integrar conhecimentos de diferentes áreas 
disciplinares e adquire instrumentos para compreender e abordar o mundo 
contemporâneo. 
 

Integração 
O aluno desenvolve competências capacitantes para a inserção na vida social e num 
mercado de trabalho em evolução e transformação. A socialização laboral na qual as 
tecnologias, o trabalho em equipa, a decisão participada e o empreendedorismo individual 
assumem importância decisiva.  
 

Responsabilidade/Autonomia 
O aluno desenvolve curiosidade, iniciativa, criatividade na busca de soluções, 
responsabilidade na realização de projetos, sentido de cooperação na partilha de 
processos e produtos.  

Testes escritos; 

Trabalhos individuais; 

Trabalhos de grupo; 

Apresentação de trabalhos; 

Questões orais; 

Intervenções orais na aula;  

Tarefas realizadas na aula. 

70% 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 

V
a
lo

re
s 

   

• Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

Referencial do 
comportamento 

30% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1-7 8-9 10-13  14-17 18-20 

O aluno não revela capacidades 

de:  

− integrar conhecimentos de 

diferentes áreas disciplinares 

e adquirir instrumentos para 

compreender e abordar o 

mundo contemporâneo;  

− desenvolver competências 

capacitantes para a inserção 

na vida social e num mercado 

de trabalho em evolução e 

transformação, 

nomeadamente, o trabalho 

em equipa, a decisão 

participada e o 

empreendedorismo individual; 

− desenvolver curiosidade, 

iniciativa, criatividade na 

busca de soluções, 

responsabilidade na 

realização de projetos, 

sentido de cooperação na 

partilha de processos e 

produtos. 

O aluno revela poucas vezes 
capacidades de:  

− integrar conhecimentos de 

diferentes áreas disciplinares 

e adquirir instrumentos para 

compreender e abordar o 

mundo contemporâneo;  

− desenvolver competências 

capacitantes para a inserção 

na vida social e num mercado 

de trabalho em evolução e 

transformação, 

nomeadamente, o trabalho 

em equipa, a decisão 

participada e o 

empreendedorismo individual; 

− desenvolver curiosidade, 

iniciativa, criatividade na 

busca de soluções, 

responsabilidade na 

realização de projetos, 

sentido de cooperação na 

partilha de processos e 

produtos. 

O aluno revela a maioria das 
vezes capacidades de:  

− integrar conhecimentos de 

diferentes áreas disciplinares 

e adquirir instrumentos para 

compreender e abordar o 

mundo contemporâneo;  

− desenvolver competências 

capacitantes para a inserção 

na vida social e num mercado 

de trabalho em evolução e 

transformação, 

nomeadamente, o trabalho 

em equipa, a decisão 

participada e o 

empreendedorismo individual; 

− desenvolver curiosidade, 

iniciativa, criatividade na 

busca de soluções, 

responsabilidade na 

realização de projetos, 

sentido de cooperação na 

partilha de processos e 

produtos. 

O aluno revela quase sempre 
capacidades de:  

− integrar conhecimentos de 

diferentes áreas disciplinares 

e adquirir instrumentos para 

compreender e abordar o 

mundo contemporâneo;  

− desenvolver competências 

capacitantes para a inserção 

na vida social e num mercado 

de trabalho em evolução e 

transformação, 

nomeadamente, o trabalho 

em equipa, a decisão 

participada e o 

empreendedorismo individual; 

− desenvolver curiosidade, 

iniciativa, criatividade na 

busca de soluções, 

responsabilidade na 

realização de projetos, 

sentido de cooperação na 

partilha de processos e 

produtos. 

O aluno revela sempre 
capacidades de:  

− integrar conhecimentos de 

diferentes áreas disciplinares 

e adquirir instrumentos para 

compreender e abordar o 

mundo contemporâneo;  

− desenvolver competências 

capacitantes para a inserção 

na vida social e num mercado 

de trabalho em evolução e 

transformação, 

nomeadamente, o trabalho 

em equipa, a decisão 

participada e o 

empreendedorismo individual; 

− desenvolver curiosidade, 

iniciativa, criatividade na 

busca de soluções, 

responsabilidade na realização 

de projetos, sentido de 

cooperação na partilha de 

processos e produtos. 
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Disciplina: Informação e Animação Turística 
Critérios Específicos de Avaliação – Curso Profissional de Turismo 

 
 

 

 

Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s (A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

o Módulo 1: Conceitos e 

Fundamentos do Turismo 

o Módulo 5: Turismo-

Património Local e Regional 

o Módulo 8: Animação em 

Turismo 

o Módulo 12: Animação em 

Destinos Turísticos 

70 % 

o Testes escritos ou trabalhos. 

o Intervenções na aula. 

o Apresentações na sala de aula. 

o Apresentações fora da sala de aula 

70% 

A
ti

tu
d
e
s 

v
a
lo

re
s 

 

Indicadores 

   

Responsabilidade e integridade 

Excelência e exigência 

Curiosidade, reflexão e inovação 

Cidadania e participação 

30% 

Referencial de comportamentos 

Observação direta nas aulas.  

 

30% 
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Conhecimentos e Capacidades  

Descritores de Desempenho 

Nível 1-7 Nível 8-9 Nível 10-13 Nível 14-17 Nível 18-20 

O aluno recusa: 
Desenvolver os 
domínios de 
aprendizagens e a 
executar os 
instrumentos de 
avaliação, não 
realizando as 
atividades 
propostas. 

O aluno não revela:  
Capacidade em compreender 
conceitos e conteúdos; 
Capacidade de concretização de 
trabalho individual e/ou com o 
coletivo; 
Capacidade de comunicação; 
Vontade de aprendizagem. 
 

O aluno revela: 
Capacidade em compreender 
conceitos e conteúdos; 
Capacidade de concretização de 
trabalho individual e/ou com o 
coletivo; 
Capacidade de comunicação; 
Vontade de aprendizagem. 
 

O aluno revela, regularmente: 
Capacidade em aplicar conceitos e 
conteúdos; 
Qualidade de concretização de 
trabalho individual e/ou com o 
coletivo; 
Boa capacidade de comunicação; 
Autonomia e iniciativa. 
 

O aluno revela sempre: 
Capacidade em aplicar conceitos e 
conteúdos; 
Excelente qualidade de concretização 
de trabalho individual e/ou com o 
coletivo; 
Excelente capacidade de comunicação; 
Autonomia e iniciativa 
Espírito de liderança e criatividade 
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GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVOS ESSENCIAIS 
 

   SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  INSTRUMENTOS 

 DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

 

 

 

ATIVIDADES  

FÍSICAS 
 

“Saber Fazer” 

 

 O Aluno em situação de exercício consegue: 

- Realizar com correção e oportunidade diferentes tarefas / 

destrezas motoras, associadas às diferentes atividades 

físicas; 

- Realizar e aplicar corretamente regras, ações e princípios 

técnico-táticos dos jogos desportivos coletivos. 

- Os regulamentos e ações técnico-táticas dos diferentes 

desportos. 

 

- Exercícios individuais ou em grupo, 

visando a aprendizagem e 

aperfeiçoamento de ações técnicas e 

destrezas motoras diversas; 

 

- Sequências de habilidades e 

coreografias; 

 

- Exercícios em circuito, combinando 

diferentes atividades físicas; 

 

- Situações simplificadas ou formais de 

jogo; 
 

- Aulas expositivas, pesquisas na 

Internet, consulta do manual, debates 

sobre temas diversos. 

A-Jogo Formal e/ou 

Reduzido 

 

B - Circuito técnico 

e/ou Exercícios 

Critério 

 

C - Sequências e/ou 

Coreografias 

 

D - Concursos e/ou 

Torneios 

 

E-Testes de Aptidão 

Física 

 

F-Fichas de Registo de 

Ocorrências e/ou 

Listas de Verificação. 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

APTIDÃO 

FÍSICA 
 

“Estar apto” 

 

O Aluno ao nível das capacidades motoras, consegue 

- Atingir um nível de condição Física, que se situa dentro da 

“Zona Saudável de Aptidão Física; 

- Melhorar os seus índices de condição física; 

O aluno sabe, interpreta e aplica conhecimentos relacionados 

com: 

     - Os processos de manutenção / elevação das capacidades 

físicas; 

     - Os fatores de saúde e risco, associados ao exercício físico. 

ATITUDES 
 

 

“Saber ser, estar e 

interagir 

O aluno cumpre com os objetivos atitudinais específicos da 

disciplina ao nível: 

- Empenhamento 

- Espírito de equipa 

 

 

30% 
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*OBJETIVOS ATITUDINAIS (descritores) 

ESPÍRITO DE EQUIPA EMPENHAMENTO 

 

• PARTICIPAÇÃO ATIVA NO TRABALHO DO GRUPO: 

a) Coopera com os colegas nas atividades de grupo/equipa  
b)   Colabora nas tarefas organizativas por sua iniciativa 

 

• RESPEITO PELO GRUPO: 

a) É educado e cordial na relação com os outros 

b) Utiliza as instalações/equipamentos desportivos com 
correção 

 

• PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA AULA E FORA 
DELA: 
a) Está atento, cumpre as indicações dos professores e intervém 

de forma oportuna 
b) Realiza os exercícios propostos com concentração e empenho 
 

• AUTONOMIA: 
a) É assíduo e pontual e traz equipamento desportivo 
b) Supera-se para melhorar os resultados alcançados 

 

  



Projeto Curricular do Agrupamento 2020/2021 

Anexo do Projeto Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Página 225 de 242 

Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Português 
Cursos Profissionais -Ensino Secundário 

      

 
Áreas de Competência (Perfil do 

Aluno) 
Domínios de Aprendizagem % Instrumentos de Avaliação % 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s • A) Linguagem 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 
tecnológico 

• J) Consciência e domínio do 
corpo 

• Oralidade 
 

• Leitura 
 

• Educação Literária 
 

• Gramática 
 

• Escrita 

70% 

• Apresentação oral 

• Teste de compreensão do oral 

• Questionamento oral 

• Questionário escrito (interpretação / 
educação literária / gramática) 

• Produção escrita 
(diferentes tipologias textuais) 

• Teste escrito 

• Trabalho de pesquisa 
(individual/grupo) 

(1) 

 

 

 Indicadores    

A
ti

tu
d
e
s • Responsabilidade e integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

30% 
• Referencial do Comportamento 

 

 

Notas 

(1) – A selecionar, no mínimo, quatro instrumentos diferentes em cada módulo, abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 
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Conhecimentos e Capacidades 

Perfil do 
aluno 

Descritores de Desempenho 

01 - 07 valores 08 - 09 valores 10 - 13 valores 14 - 17 valores 18 - 20 valores 

• A  
Linguagem e 
Textos 
 

• B 
Informação e 
Comunicação 
 

• C 
Raciocínio e 
Resolução de 
problemas 
 

• D 
Pensamento crí–
tico e 
pensamento 
criativo 
 

• H 
Sensibilidade 
estética e 
artística 

 

• I 
Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

• Lê e interpreta, com 
muita dificuldade, 
textos escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros. 
 
 

• Compreende, com 
muita dificuldade, 
textos orais de vários 
géneros. 
 

• Usa, com incorreções, 
uma expressão oral 
minimamente adequada 
a diversas situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com muita 
dificuldade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Não revela autonomia 
na escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados 

• Lê e interpreta, com 
alguma dificuldade, 
textos escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros. 
 

• Compreende, com 
dificuldade, textos orais 
de vários géneros. 
 

• Usa, com algumas 
incorreções, uma 
expressão oral adequada 
a diversas situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com 
dificuldade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Revela pouca 
autonomia na escrita de 
textos criativos e/ou 
sujeitos a técnicas e 
modelos diversificados 

• Lê e interpreta textos 
escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros, apropriando-se 
do sentido global dos 
enunciados. 
 

• Compreende com 
alguma facilidade textos 
orais de vários géneros. 
 

• Usa, com correção, 
uma expressão oral 
fluente e adequada a 
diversas situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 
 

• Revela autonomia na 
escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados com 
alguma correção 
linguística e ortográfica 

• Lê e interpreta textos 
escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros, fazendo 
inferências. 
 
 

• Compreende, com 
facilidade, textos orais 
de vários géneros. 
 

• Usa uma expressão 
oral fluente, correta, 
adequada a diversas 
situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com 
facilidade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Revela autonomia na 
escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados com 
correção linguística e 
ortográfica 

• Lê e interpreta textos 
escritos, incluindo 
textos literários e não 
literários de vários 
géneros, fazendo 
inferências devidamente 
justificadas. 
 

• Compreende, com 
muita facilidade, textos 
orais de vários géneros. 
 

• Usa uma expressão 
oral muito fluente, 
correta e sempre 
adequada a diversas 
situações de 
comunicação. 
 

• Explicita, aplica e 
sistematiza, com muita 
facilidade, os aspetos 
fundamentais da 
Gramática do Português. 
 

• Revela autonomia na 
escrita de textos 
criativos e/ou sujeitos a 
técnicas e modelos 
diversificados, com 
organização discursiva, 
diversidade e proprie-
dade vocabular, 
correção linguística e 
ortográfica. 
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Departamento de Línguas 

Critérios Específicos de Avaliação de Inglês 

Ensino Profissional 

 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e Pensamento 

criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

(H) Sensibilidade estética e artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do corpo 

 

• Leitura (Reading) 

• Léxico e Gramática (Lexis and 

Grammar) 

• Escrita (Writing) 

• Oralidade (Listening/Speaking):  

− Compreensão Oral (Listening) 

− Interação Oral (Spoken 

Interaction)  

− Produção Oral (Spoken 

Production) 

 

 

 

 

  70% 

 

 

• Fichas/Testes 

− compreensão escrita 

− gramática 

− léxico 

− compreensão do oral 

− produção escrita 

 

• Trabalho individual 

• Trabalho de pares; de grupo 

• Trabalho de pesquisa 

• Apresentações orais 

• Dramatizações 

 Indicadores   

A
ti

tu
d
e
s • Responsabilidade e Integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

30% 
• Referencial do comportamento 

Nota – Os instrumentos de avaliação serão definidos, por módulo, abrangendo todos os domínios de aprendizagem. 
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Conhecimentos e Capacidades  

Descritores de Desempenho 

De 01 a 07 valores De 08 a 09 valores De 10 a 13 valores De 14 a 17 valores De 18 a 20 valores 

 

O aluno: 

− Compreende, com 
muita dificuldade, textos 
orais de várias áreas 
temáticas.  

− Lê e compreende, com 
muita dificuldade, 
diversos tipos de texto 
escritos. 

− Interage, com muito 
pouca fluência, no âmbito 
das áreas temáticas. 

− Revela muito pouca 
capacidade para a escrita 
de textos no âmbito das 
áreas temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, com muita 
dificuldade, realidades 
interculturais distintas. 
− Comunica em contexto, 
com muita dificuldade, 
raramente adaptando o 
discurso às várias 
situações de comunicação 

 
O aluno: 

− Compreende, com 
alguma dificuldade, 
textos orais de várias 
áreas temáticas.  

− Lê e compreende, com 
alguma dificuldade, 
diversos tipos de texto 
escritos. 

− Interage com alguma 
fluência no âmbito das 
áreas temáticas. 

− Revela pouca 
capacidade para a escrita 
de textos no âmbito das 
áreas temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, com 
alguma dificuldade, 
realidades interculturais 
distintas. 

− Comunica em contexto 
com alguma dificuldade, 
adaptando, por vezes, o 
discurso às várias 
situações de 
comunicação. 
 

 
O aluno: 

− Compreende textos 
orais de várias áreas 
temáticas.  

− Lê e compreende 
diversos tipos de texto 
escritos. Interage com 
fluência no âmbito das 
áreas temáticas.  

− Revela capacidade para 
a escrita de textos no 
âmbito das áreas 
temáticas apresentadas. 

− Reconhece realidades 
interculturais distintas. 

− Comunica em contexto 
adaptando o discurso às 
várias situações de 
comunicação.  
 

 
O aluno: 

− Compreende, com 
facilidade, textos orais de 
várias áreas temáticas.  

− Lê e compreende, com 
facilidade, diversos tipos 
de texto escritos. 

− Interage, facilmente, 
com fluência no âmbito 
das áreas temáticas. 

− Revela, com facilidade, 
capacidade para a escrita 
de textos no âmbito das 
áreas temáticas 
apresentadas. 

− Reconhece, com 
facilidade, realidades 
interculturais distintas. 

− Comunica, com 
facilidade, em contexto 
adaptando o discurso às 
várias situações de 
comunicação. 

 
O aluno: 

− Compreende, com 
muita facilidade, textos 
orais de várias áreas 
temáticas.  

− Lê e compreende, com 
muita facilidade, diversos 
tipos de texto escritos. 
Interage, muito 
facilmente, com fluência 
no âmbito das áreas 
temáticas.  

− Revela, com muita 
facilidade, capacidade 
para a escrita de textos 
no âmbito das áreas 
temáticas apresentadas. 

− Reconhece, com muita 
facilidade, realidades 
interculturais distintas. 

− Comunica, com muita 
facilidade, em contexto 
adaptando o discurso às 
várias situações de 
comunicação.  
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Departamento de Ciências Experimentais – Disciplina – Física 
Critérios Específicos de Avaliação – Curso Profissional de Multimédia 

 

 

Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem Ponderação 
Tarefas avaliativas/Instrumentos 

de avaliação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e 
textos 

(B) Informação e 
comunicação 

(C) Raciocínio e 
Resolução de 
Problemas 

(D) Pensamento 
crítico e 
Pensamento 
criativo 

(E) Relacionamento 
interpessoal 

(F) Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

(G) Bem-estar, saúde 
e ambiente 

(H) Sensibilidade 
estética e 
artística; 

(I) Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

(J) Consciência e 
domínio do corpo 

• Conhecer modelos, conceitos, leis e teorias 

• Interpretar e compreender factos e conceitos 

• Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos 

• Utilizar uma linguagem científica correta e apropriada para expressar factos, 

conceitos, leis e teorias, por escrito e oralmente 

• Selecionar informação pertinente em fontes diversas 

• Sintetizar informação 

• Conceber situações onde determinados conhecimentos podem ser aplicados 

• Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-dia 

• Planificar/executar atividades laboratoriais, problematizando, formulando 

hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados.  

• Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações 

experimentais e resultados científicos.  

• Recolher dados para análise de temáticas em estudo  

• Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de forma 

fundamentada as suas opiniões.  

• Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando-os corretamente.  

• Saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes papéis e respeitando e 

ouvindo todos os elementos do grupo.  

• Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando linguagem 

científica adequada e recorrendo a diversos suportes.  

• Adotar medidas de proteção adequadas às diferentes atividades laboratoriais.  

• Atuar corretamente em caso de incidente no laboratório.  

 

70% 

Testes escritos - respetiva grelha de 

correção 

Questionários- respetiva grelha de 

correção 

- Trabalhos de pesquisa/projeto; 

respetiva grelha de correção  

- Grelha de observação da 

apresentação oral de trabalho 

pesquisa e/ou de projeto 

- Grelha de observação do 

desempenho processual dos alunos 

em trabalho laboratorial /lista de 

verificação de desempenhos 

processuais 

- Guiões escritos de atividades 

laboratoriais, com respetiva grelha 

de correção  

- Avaliação escrita individual da AL 
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Áreas de 

Competência do 

Perfil do Aluno 

Indicadores Ponderação  
A

ti
tu

d
e
s 

e
 

V
a
lo

re
s (A), (B), (C), (D), (E), 

(F), (G), (H), (I), (J) 

• Responsabilidade e integridade 

• Excelência e exigência 

• Curiosidade, reflexão e inovação 

• Cidadania e participação 

30% 

• Referencial de 
comportamentos e respetiva 
grelha de registo de 
observação direta nas aulas. 

•  Ficha de autoavaliação 
preenchida pelos alunos 

 

Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

0 a 4 valores 5 a 9 valores 10 a 13 valores 14 a 17 valores 18 a 20 valores 

Adquire um reduzido número de 
conceitos científicos. 
 
 
 
Não utiliza linguagem científica. 
Não se exprime de forma clara 
nem tem qualquer poder de 
argumentação. 
 
 
Não interpreta informação nem 
procura enriquecer-se utilizando 
fontes diversas. 
 
Não utiliza nem relaciona os 
conceitos adquiridos. 
 
 
Não compreende fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Não resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 

Não adquire a maioria conceitos 
científicos. 
 
 
 
Na maioria das vezes não utiliza 
corretamente a linguagem 
científica, exprimindo-se com 
dificuldade e sem qualquer 
poder de argumentação. 
 
Interpreta com dificuldade a 
informação e não utiliza diversas 
fontes de informação. 
 
Utilizar e relacionar com 
dificuldade os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende com dificuldade os 
fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve, com dificuldade, 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 

Adquire mais de 50% dos 
conhecimentos científicos 
exigidos nas aprendizagens 
essenciais. 
 
Utiliza linguagem científica com 
algumas incorreções, embora 
manifestando algum poder de 
argumentação. 
 
 
Interpreta razoavelmente a 
informação e procura utilizar 
fontes diversas. 
 
Utiliza e relaciona os conceitos 
adquiridos. 
 
 
Compreende alguns fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve algumas situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 

Adquire quase todos os 
conceitos científicos exigidos nas 
aprendizagens essenciais. 
 
 
Utiliza a linguagem científica de 
forma correta, na maioria das 
vezes, exprimindo-se com 
clareza e apresentando poder de 
argumentação.  
 
Interpreta bem a informação e 
usa fontes diversificadas. 
 
 
Mobiliza e relaciona, com 
facilidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos. 
 
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas. 
 

Adquire todos os conhecimentos 
científicos exigidos nas 
aprendizagens essenciais. 
 
 
Utiliza corretamente, e com 
rigor, a linguagem científica, 
exprimindo-se com clareza e 
evidenciando um sólido poder de 
argumentação. 
 
Interpreta muito bem a 
informação, procurando-a em 
fontes ricas e diversas. 
 
Mobiliza e relaciona, na 
totalidade, os conceitos 
adquiridos. 
 
Compreende a grande maioria 
dos fenómenos e modelos 
científicos. 
 
Resolve a grande maioria das 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas. 
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Não analisa, não interpreta e 
não avalia situações problema 
e/ou resultados experimentais. 
 
 
Não realiza/participa nas 
atividades práticas/ 
experimentais ou projetos. 
 

 
Tem dificuldade em analisar, 
interpretar e avaliar situações 
problema e/ou resultados 
experimentais. 
 
Realiza/participa com pouco 
interesse nas atividades 
práticas/ experimentais e/ou 
projetos. 
 

 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais. 
 
 
Realiza/participa regularmente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
 

 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
 
Realiza/participa ativamente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos. 
 

 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico. 
 
Realiza/participa ativamente 
nas atividades práticas/ 
experimentais e/ou projetos, 
contribuindo de forma decisiva 
para o sucesso do grupo de 
trabalho. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de Design de Comunicação e Audiovisuais 
Critérios Específicos de Avaliação – Curso Profissional Técnico de Multimédia 

 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

Aluno 
Domínios de Aprendizagem  Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

(H) Sensibilidade estética e artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do corpo 

1. Comunicação Visual e Abordagem da Gestalt 

(9956) 

 

2. Projeto de Design (9955) 

 

3. Fotografia e Imagem Digital (9954) 

 

4. Comunicação Interpessoal e Institucional (0328) 

 

5. Arquitetura de Informação (9958) 

 

6. Criatividade em Comunicação (0437) 

 

7. Design de Multimédia (9957) 

 

8. Comunicação Visual – o Guião e o Storyboard 

 

9. Produção e Realização Audiovisual  

 

10. Técnicas de Marketing Digital e Gestão de Redes 

Sociais 

- Fichas de trabalho 

 

 

- Trabalhos de pesquisa 

 

 

- Trabalhos individuais e/ou de grupo 

 

 

- Apresentação de trabalhos 

 

 

 

70% 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

- Referencial de comportamentos e 

respetiva grelha de registo de 

observação direta nas aulas.  

 

30% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 8 – 9 10 - 13 14 – 17 18 - 20 

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens no que 

respeita a: 

 

O aluno concretiza com 

dificuldade as Aprendizagens 

no que respeita a:  

O aluno revela capacidade na 

concretização das 

Aprendizagens no que 

respeita a:  

O aluno revela facilidade na 

concretização das 

Aprendizagens no que 

respeita a: 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

no que respeita a:  

 

- Identificar os fatores históricos, sociais e culturais no fenómeno comunicativo; 

- Compreender a imagem e os signos visuais;  

- Trabalhar as diferentes formas de organização do espaço visual; 

- Compreender o design e as suas áreas de intervenção; 

- Compreender o conceito de narrativa audiovisual; 

- Elaborar um storyboard; 

- Compreender os conceitos fundamentais da imagem digital; 

- Adquirir conhecimentos quanto aos fenómenos da luz e da formação da imagem fotográfica; 

- Editar fotografias com softwares dedicados; 

- Fotografar, conteúdos dados, com máquinas digitais; 

- Compreender os processos de funcionamento e manutenção dos equipamentos audiovisuais; 

- Captar imagens e sons com câmaras de vídeo dedicadas; 

- Produzir e realizar um produto audiovisual; 

- Adquirir competências para construir uma banda sonora; 

- Compreender o processo de desenvolvimento de um produto multimédia; 

- Conhecer as especificações dos diversos suportes multimédia; 

- Compreender a importância da arquitetura de informação e o seu impacto numa aplicação multimédia; 

- Adequar os fundamentos da imagem, fixa e em movimento, à conceção de uma identidade gráfica para os mais variados suportes: Papel, película, CDROM, 

DVD, entre outros; 

- Utilizar uma cultura organizacional de trabalho. 
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Departamento de Expressões – Disciplina de História da Cultura e das Artes 
Critérios Específicos de Avaliação – Curso Profissional Técnico de Multimédia 

 

 

 

Áreas de Competência do Perfil 

do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Instrumentos de Avaliação Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F)  Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

(J) Consciência e domínio do 

corpo 

A Cultura da Ágora 

 

A Cultura do Senado 

 

A Cultura do Mosteiro 

 

A Cultura da Catedral 

 

A Cultura do Palácio 

 

A Cultura do Palco 

 

A Cultura do Salão 

 

A Cultura da Gare 

 

A Cultura do Cinema 

 

A Cultura do Espaço Virtual 

- Testes escritos e/ou trabalhos individuais ou 

de grupo. 

 

 

- Trabalhos de pesquisa. 

 

 

- Questões de aula. 

 

 

 

- Apresentação de trabalhos.  

70% 

A
ti

tu
d
e
s 

e
 V

a
lo

re
s 

Indicadores   

Responsabilidade e integridade 

 

Excelência e exigência 

 

Curiosidade, reflexão e inovação 

 

Cidadania e participação 

 

- Referencial de comportamentos e respetiva 

grelha de registo de observação direta nas aulas.  

 

30% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Descritores de Desempenho 

1 – 7 8 – 9 10 - 13 14 – 17 18 - 20 

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens no que 

respeita a: 

 

O aluno concretiza com 

dificuldade as Aprendizagens 

no que respeita a:  

O aluno revela capacidade na 

concretização das 

Aprendizagens no que 

respeita a:  

O aluno revela facilidade na 

concretização das 

Aprendizagens no que 

respeita a: 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

no que respeita a:  

O aluno não concretiza as 

Aprendizagens Essenciais no que 

respeita a: 

- Pesquisar, selecionar e organizar 

informação diversificada de 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. 

O aluno concretiza com 

dificuldade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

- Pesquisar, selecionar e organizar 

informação diversificada de 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. 

O aluno revela capacidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

- Pesquisar, selecionar e organizar 

informação diversificada de 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. 

O aluno revela facilidade na 

concretização das Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a: 

- Pesquisar, selecionar e organizar 

informação diversificada de 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. 

O aluno concretiza com muita 

facilidade as Aprendizagens 

Essenciais no que respeita a:  

- Pesquisar, selecionar e organizar 

informação diversificada de 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. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas- Disciplina: Geografia 
Critérios Específicos de Avaliação – Ensino Profissional 

 

 

 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno 

Domínios de Aprendizagem  Ponderação Instrumentos de Avaliação 

 

Ponderação 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s 
e
 C

a
p
a
c
id

a
d
e
s 

(A) Linguagem e textos 

(B) Informação e 

comunicação 

(C) Raciocínio e Resolução 

de Problemas 

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

(F)  Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

(H) Sensibilidade estética e 

artística; 

(I) Saber científico, 

técnico e tecnológico 

(J) Consciência e domínio 

do corpo 

 

-Analisar questões 

geograficamente relevantes 

do espaço português 

-Problematizar e debater as 

inter-relações no território 

português e com outros 

espaços geográficos 

-Comunicar e participar 

 

70 % 

o Testes escritos;  

o Trabalhos individuais/grupo; 

o Projetos 

 

o Intervenções na aula; 

o Apresentações de trabalhos/projetos; 

o Questões de aula; 

o Questões orais; 

o Tarefas realizadas. 

 

50% 

 

 

 

20% 

A
ti

tu
d
e
s 

v
a
lo

re
s 

 

Indicadores 

  
 

Responsabilidade e 

integridade 

Excelência e exigência 

Curiosidade, reflexão e 

inovação 

Cidadania e participação 

30% 

Referencial de comportamentos 

Observação direta nas aulas.  

 

 

 

30% 
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Conhecimentos e Capacidades 

Áreas de Competências 

Descritores de Desempenho 

1-7 8-9 10-13 14-17 18-20 

(A) Linguagem e textos 

 

(B) Informação e comunicação 

 

(C) Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

  

(D) Pensamento crítico e 

Pensamento criativo 

 

(E) Relacionamento 

interpessoal 

 

(F) Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

(G) Bem-estar, saúde e 

ambiente 

 

(H) Sensibilidade estética e  

artística; 

 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

O aluno:-Não domina nem 

articula as aprendizagens 

essenciais 

.-Não localiza nem 

compreende a distribuição 

espacial de fenómenos 

geográficos. 

.-Não identifica os 
padrões de distribuição 
das variáveis geográficas. 
 
-Não explica as inter-
relações entre fenómenos 
naturais e humanos. 
 
-Não identifica medidas 
para mitigar problemas de 
diversa ordem geográfica. 

 
.-Não comunica nem 
participa utilizando 
corretamente a língua 
portuguesa e o 
vocabulário geográfico. 

 
.-Nunca cumpre as tarefas 
necessárias à construção 
do seu percurso de 
aprendizagem. 
 
.-Não revela evolução na 

aprendizagem 

O aluno: Revela muitas 
dificuldades em: 
-Articular as aprendizagens 
essenciais 
Raramente: 
-Localiza e compreende a 
distribuição espacial de 
fenómenos geográficos. 
 

- Identifica os padrões de 

distribuição das variáveis 
geográficas. 
 
-Explica as inter-relações 

entre fenómenos naturais e 

humanos. 

-Identifica medidas para 

mitigar problemas de diversa 

ordem geográfica. 

 
-Comunica e participa em 
Geografia utilizando 
corretamente a língua 
portuguesa e o vocabulário 
geográfico. 
 

.Cumpre as tarefas 

necessárias à construção do 

seu percurso de 

aprendizagem. 

 

.Revela pouca evolução na 

aprendizagem. 

O aluno:-Domina e articula 
suficientemente as 
aprendizagens essenciais 
Por vezes: 
-Localiza e compreende a 

distribuição espacial de 

fenómenos geográficos. 

- Identifica os padrões de 

distribuição das variáveis 

geográficas. 

-Explica as inter-relações 

entre fenómenos naturais e 

humanos. 

-Identifica medidas para 

mitigar problemas de 

diversa ordem geográfica. 

- Comunica e participa em 

Geografia utilizando 

corretamente a língua 

portuguesa e o vocabulário 

geográfico. 

- Cumpre as tarefas 

necessárias à construção do 

seu percurso de 

aprendizagem. 

-.Revela alguma evolução na 

aprendizagem. 

O aluno-Domina e 
articula bem as 
aprendizagens 
essenciais 
 
Frequentemente: 
-Localiza e compreende 

a distribuição espacial 

de fenómenos 

geográficos. 

- Identifica os padrões 

de distribuição das 

variáveis geográficas. 

-Explica as inter-

relações entre 

fenómenos naturais e 

humanos. 

-Identifica medidas 

para mitigar problemas 

de diversa ordem 

geográfica. 

- Comunica e participa 

em Geografia utilizando 

corretamente a língua 

portuguesa e o 

vocabulário geográfico. 

- Cumpre as tarefas 

necessárias à 

construção do seu 

percurso de 

aprendizagem. 

-.Revela evolução na 

aprendizagem. 

O aluno:-Domina e articula 
muito bem as aprendizagens 
essenciais. 
 
.Sempre: 
-Localiza e compreende a 

distribuição espacial de 

fenómenos geográficos. 

- Identifica os padrões de 

distribuição das variáveis 

geográficas. 

-Explica as inter-relações 

entre fenómenos naturais e 

humanos. 

-Identifica medidas para 

mitigar problemas de 

diversa ordem geográfica. 

- Comunica e participa em 

Geografia utilizando 

corretamente a língua 

portuguesa e o vocabulário 

geográfico. 

- Cumpre as tarefas 

necessárias à construção do 

seu percurso de 

aprendizagem. 

-.Revela evolução na 

aprendizagem. 
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Atitudes 

Áreas de Competências 

Descritores de Desempenho  

1-7 8-9 10-13 14-17 18-20 

 

(E) Relacionamento 

interpessoal  

 

(F) Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

(G) Bem-estar, saúde e ambiente 

-O aluno não revela 

empenho: 

-Recusa-se a participar e 

a realizar os trabalhos 

dentro e fora da aula. 

-Nunca revela autonomia. 

 

 

 

-O aluno nunca demonstra 

espírito de equipa: 

-Não participa ativamente 

no trabalho do grupo, 

nem respeita o mesmo. 

O aluno revela pouco 

empenho: 

- Não participa, nem realiza 

os trabalhos dentro e fora da 

aula. 

-Não revela autonomia. 

 

 

 

- O aluno não demonstra 

espírito de equipa: 

-Não participa ativamente no 

trabalho do grupo, nem 

respeita o mesmo. 

O aluno revela a maioria 

das vezes algum 

empenho: 

-Participa na realização 

dos trabalhos dentro e 

fora da aula. 

- Revela pouca 

autonomia. 

 

- O aluno demonstra 

algum espírito de 

equipa: 

-Participa e respeita 

pouco o trabalho do 

grupo. 

O aluno revela quase 

sempre muito empenho:  

-Participa sempre na 

realização dos trabalhos 

dentro e fora da aula. 

-Revela muita autonomia. 

 

 

 

- O aluno demonstra quase 

sempre espírito de equipa: 

-Participa quase sempre 

ativamente no trabalho do 

grupo e respeita o mesmo. 

O aluno revela sempre um 

excelente empenho:  

-Participa sempre na 

realização dos trabalhos 

dentro e fora da aula. 

-Revela uma excelente 

autonomia. 

 

 

- O aluno demonstra 

sempre espírito de 

equipa: 

-Participa sempre 

ativamente no trabalho do 

grupo e respeita sempre o 

mesmo. 
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Anexo XVII 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

Nome: ____________________________   n.º: ______     Ano/Turma: _____   Disciplina: __________ 

Atitudes e Valores Comportamentos 

Responsabilidade e 

integridade 

• É cumpridor das regras estabelecidas (pontualidade, respeito por si 

e pelos outros). 

• Assume as consequências das decisões que toma. 

• Assume o compromisso pessoal de se tornar bom colega e bom 

estudante, agindo em conformidade (partilha informações e 

conhecimentos com os outros, disponibiliza-se para ajudar…).  

Excelência e 

exigência 

• É rigoroso, procurando sempre elevar a qualidade do seu trabalho. 

• É perseverante, não desistindo aos primeiros obstáculos.  

Curiosidade, 

reflexão e inovação 

• É curioso, procurando alargar continuamente os seus 

conhecimentos. 

• Procura soluções criativas, assumindo respeito pelas fontes em que 

se inspira. 

Cidadania e 

participação 

• Respeita as opiniões dos outros, manifestando-se tolerante e 

cooperante na busca de bom ambiente de trabalho. 

• É assertivo, defendendo os seus direitos, mas sem colocar os seus 

interesses pessoais acima dos interesses coletivos. 

• Trabalha bem em grupo, assumindo um papel ativo e cooperante. 

• Toma iniciativas, revelando-se autónomo.  

• Mostra consciência ecológica adotando comportamentos sustentáveis 

(não deita papéis para o chão, não destrói o património escolar, não 

desperdiça…). 

 

Descritores de Desempenho 

1 – 7  

Nível 1 

8 – 9 

Nível 2 

10 – 13 

Nível 3 

14 – 17 

Nível 4 

18 – 20 

Nível 5 

Não revela os 

comportamentos 

referenciados 

nem vontade de 

melhorar. 

 

Não revela a 

maioria dos 

comportamentos 

referenciados. 

 

Revela a maioria 

dos 

comportamentos 

referenciados. 

 

Revela quase 

todos os 

comportamentos 

referenciados e 

vontade de 

melhorar. 

 

Revela e 

mantem todos os 

comportamentos 

definidos no 

referencial. 
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Tendo por base o referencial do comportamento, analisando as minhas Atitudes e Valores e o meu 

desempenho no âmbito dos Conhecimentos e Capacidades, a minha autoavaliação é: 

 1.º Semestre 2.º Semestre 

Atitudes e Valores   

Conhecimentos e Capacidades   

Autoavaliação Global   

 

1.º Semestre 

Reflexão crítica 

(O que devo fazer para melhorar as minhas Aprendizagens, como posso ser ajudado, …) 

 

 

 

 

Preencher apenas com o Diretor de Turma 

Participei nos seguintes projetos/atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e/ou outros: 

 

  

2.º Semestre 

Reflexão crítica 

(Quais as estratégias que mais me ajudaram, o que penso modificar para o futuro, …) 

 

 

 

 

Preencher apenas com o Diretor de Turma 

Participei nos seguintes projetos/atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e/ou outros: 
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ANEXO XVIII 

 

Manual de Procedimentos do Diretor de Turma 

O presente Manual de Procedimentos, surge da necessidade do Diretor de Turma ter uma fonte de consulta no 

respeitante a todas as tarefas inerentes às suas funções. Assim, para além das competências definidas para o diretor 

de Turma no Projeto Curricular do Agrupamento e em conformidade com a resolução do conselho de ministros n.º 

53-D/2020, compete-lhe: 

a)  promover a articulação entre os docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do 

trabalho a realizar pelos alunos, promovendo uma utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, 

bem como o acesso equitativo às aprendizagens; 

b) coordenar o planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, as necessárias adaptações, 

as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos; 

c) coordenar o trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de alunos, 

adaptando-o às especificidades do regime não presencial, com vista à prossecução das áreas de competências 

inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e à promoção do sucesso escolar de todos os 

alunos; 

d)  criar no Teams as equipas dos alunos e do conselho de turma; 

e)  promover o registo dos seus alunos no Office 365, de forma a facilitar o uso da plataforma definida; 

f)  promover a articulação entre o conselho de turma e os docentes de educação especial, TUTOR+, projeto de 

entreajuda / mentoria, sala aberta, “S.O.S. sala de aula”, SPO (serviços de psicologia e orientação) e outros 

recursos; 

g)  estar atento e acautelar situações de risco em que os seus alunos se possam encontrar e efetuar as diligências 

necessárias ao seu apoio/acompanhamento (TUTOR+, CPCJ, SPO, EMAEI), de modo a proporcionar aos alunos os 

meios e as condições necessárias à sua segurança, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral; 

h) no regime não presencial, ter uma hora semanal marcada no horário para sessão síncrona com os alunos; 

i)  dar feedback regular aos alunos e encarregados de educação relativamente a progressos ou incumprimentos 

verificados (assiduidade, cumprimento de prazos, entrega de trabalhos, atitudes …); 

 

Junto dos alunos/encarregados de educação, o/a diretor(a) de turma deve comunicar de forma clara e objetiva as 

regras a cumprir por alunos e pais/encarregados de educação, em regime presencial ou não presencial, 

nomeadamente no tocante aos seguintes deveres dos alunos: 

a) assiduidade e pontualidade, sendo necessário que qualquer falta de comparência ou perturbação ocorrida no 

decurso das aulas síncronas (ausentar-se, por exemplo…) seja devidamente justificada quer ao professor, quer 

ao diretor de turma; 

b) assumir uma postura adequada/correta no decurso das atividades letivas; 

c) participar/interagir nas aulas (uma vez que, para ser considerado como uma atitude de interesse e 

empenhamento, não basta estar presente e não perturbar o normal funcionamento das aulas); 

d) cumprir a execução e entrega de tarefas/trabalhos dentro dos prazos estipulados. 

 

Junto dos pais/encarregados de educação, o/a diretor(a) de turma deve ainda: 
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a) lembrar a obrigatoriedade de, em caso suspeito de algum problema de saúde/eventual contágio, o mesmo ser 

comunicado de imediato à/ao diretor(a) de turma ou direção da escola;  

b) em caso de confirmação de caso positivo COVID-19, em estreita articulação com a Direção do Agrupamento e 

Autoridade Local de Saúde, informar e orientar os encarregados de educação; 

c) sensibilizar para a necessidade de propiciarem um local calmo para que os seus educandos possam participar nas 

aulas síncronas, dispondo dos equipamentos / materiais necessários; 

d) obter autorização para os alunos terem as câmaras e o som ligados durante as aulas síncronas e para o uso do 

endereço de e-mail institucional; 

e) comunicar aos encarregados de educação as informações, dadas pelos professores, respeitantes a 

comportamento/aproveitamento; 

f) lembrar que devem acusar a receção das informações/mensagens que lhes são enviadas (via e-mail ou por outro 

meio). 

 

Atuação do(a) diretor(a) de turma junto do conselho de turma: 

a) planear atividades para que, nas primeiras semanas de aulas, todos os docentes do conselho de turma trabalhem 

em articulação, de forma a desenvolver capacidades/habilidades a nível do uso dos meios tecnológicos a utilizar, 

para que, em regime não presencial, as dificuldades sejam minimizadas 

b) disponibilizar na equipa do Teams documento próprio (registo sobre assiduidade, comportamento e cumprimento 

das tarefas de cada aluno), para os docentes do conselho de turma preencherem no final de cada quinzena/mês 

(regime presencial / não presencial), de forma a obter feedback do desempenho do aluno. 

c) assegurar-se de que todos os docentes do conselho de turma cumprem o prazo de preenchimento do Plano 

Semanal de Turma, que, acompanhado de todos os materiais considerados necessários, será disponibilizado no 

Teams. 

d) relembrar os docentes do conselho de turma de que em regime não presencial, deve haver contenção no pedido 

de trabalhos aos alunos, optando sempre por tarefas objetivas e de fácil compreensão/resolução. 

e) definir com o conselho de turma o modo de acesso dos alunos às aulas síncronas, sendo de privilegiar o modo de 

reunião recorrente na plataforma zoom/teams. 

f)  reorganizar, com o conselho de turma, o horário para a realização das aulas síncronas. 

 

 


