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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
O princípio consensualmente partilhado de que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa 

em cada nível de educação e de ensino implica princípios e procedimentos de avaliação adequados à especificidade de cada 
nível. 

O currículo em educação de infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da planificação, organização 
e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens 
integradas.  

Princípios da avaliação 
Segundo as orientações curriculares a educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um 

processo continuo que assenta nos seguintes princípios: 
 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo definidos nas orientações curriculares 
para a educação pré-escolar; 
 Aquisição de aprendizagens das áreas de Conteúdo e os respetivos Domínios; 
 Valorização dos progressos da criança; 
 Promoção da igualdade de oportunidade e equidade. 

Instrumentos de avaliação 
 Observação e caracterização do grupo de crianças no início do ano letivo; 
 Observação dos trabalhos individuais e de grupo; 
 Observação das crianças em situações específicas de aprendizagem; 
 Análise do dossier de trabalhos da criança que se vai construindo ao longo do ano. 

Momentos de avaliação 
 No final da cada período, sendo preenchida uma ficha previamente aprovada, dada a conhecer ao encarregado de 
educação. 
 No final do ano letivo é elaborado um relatório individual de cada criança que transita para o 1º ciclo. 

Domínios em avaliação 
A avaliação é um processo contínuo de registo do progresso realizado pela criança ao longo do tempo, onde se regista 

o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói o conhecimento ou resolve problemas. 

A avaliação deve ter em conta a idade e as características do desenvolvimento da criança, assim como a articulação 
entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem. 

Para avaliar deve ter-se em conta: 

Áreas de Conteúdo Objetivos  

Formação Pessoal e social Educar para os valores e para a cidadania.  
Fomentar a independência e a autonomia  

Conhecimento do Mundo  
 

Sensibilizar para a descoberta das ciências naturas e sociais 

Expressão e Comunicação  (Domínios ) 
Matemática Favorecer a representação e comunicação 

Linguagem Oral e Abordagem à Es-
crita  

Desenvolver a linguagem oral e favorecer a abordagem à escrita 

Educação Artística  Dominar gradualmente instrumentos e técnicas  
Desenvolver a criatividade  

Educação Motora  
 

Desenvolver a consciência e domínio do corpo  
Promover a exploração do espaço e dos materiais  
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ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

Finalidades 
A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de infor-

mações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 
Assim, a avaliação visa: 

 Apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, permitindo o reajustamento dos 
planos curriculares de escola e Plano de Atividades da Turma, nomeadamente quanto à seleção de metodologias e 
recursos, em função das necessidades educativas dos alunos; 
 Certificar as diversas aprendizagens e conhecimentos adquiridos pelo aluno, no final de cada ciclo e à saída do ensino 
básico e secundário, através da avaliação sumativa interna e externa; 
 Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfei-
çoamento e promovendo uma maior confiança no seu funcionamento. 

Objeto 
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, 

que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Princípios 
A avaliação das aprendizagens dos alunos assenta nos seguintes princípios: 
 Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens pretendidas, de acordo com os contextos em que 
ocorrem; 
 Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 
 Primazia da avaliação formativa e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 
 Valorização da evolução do aluno; 
 Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação e da explicitação dos critérios 
adotados; 
 Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

Intervenientes 
Intervêm no processo de avaliação os Professores, os Alunos e os Encarregados de Educação. Aos Professores compete 

proceder, de forma sistemática, à recolha de informação relevante sobre as aprendizagens dos alunos, recorrendo para tal a 
técnicas e instrumentos de avaliação diversificados e adequados às atividades desenvolvidas. A recolha e monitorização dessa 
informação permitirão ao docente não só emitir apreciações e classificações sobre o desempenho dos alunos, mas, também, 
efetuar ajustamentos no processo de ensino-aprendizagem que permitam motivar os alunos e potenciar as suas capacidades 
individuais. 

Aos Alunos cabe envolverem-se num processo de autoavaliação que vai muito além do seu parecer acerca da classifica-
ção final de período; orientado pelo professor deverá autorregular o seu processo de aprendizagem identificando as dificul-
dades e preferências nas diferentes áreas. 

Os alunos do Ensino Básico e Ensino Secundário participam no processo de avaliação através da autoavaliação no âm-
bito no Plano de Atividades da Turma e disciplinas do currículo. 

Aos Pais e Encarregados de Educação cabe um importante papel de acompanhamento do processo de avaliação dos 
seus filhos ou educandos, o qual não poderá limitar-se à simples tomada de conhecimento das apreciações emanadas pelos 
professores, mas exige uma participação ativa na reflexão e procura de estratégias conducentes ao sucesso educativo do 
aluno. Esta participação poderá concretizar- se através da presença nas reuniões promovidas pela escola e no atendimento 
individual prestado pelo Professor Titular/Diretor de Turma ou, ainda, recorrendo a outros meios disponíveis (caderneta, 
telefone, carta) e ao acompanhamento efetivo das tarefas desenvolvidas pelos alunos. 
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Instrumentos de Avaliação 
a) Fichas de avaliação formativa oral; 
b) Fichas de avaliação formativa escrita; 
c) Trabalhos individuais/de pares/de grupo; 
d) Relatórios; 
e) Projetos; 
f) Observação direta; 
g) Portfólios; 

 

Procedimentos 
a) Serão dados a conhecer aos alunos e respetivos Encarregos de Educação, no início do ano letivo, os Critérios de Avaliação 

das diferentes áreas curriculares. 
b) Os alunos deverão ser informados, pelo menos com uma semana de antecedência, pelo professor de cada área curricular, 

sobre as datas de realização das fichas de avaliação formativa e da matriz dos conteúdos a serem avaliados. 
c) Não deve ser realizado mais de um teste por dia. No secundário deverão ser intercaladas dois dias, sempre que possível. 

Na última semana de aulas de cada período deve evitar-se marcar fichas de avaliação. 
d) É obrigatória a entrega das fichas de avaliação formativa, devidamente corrigidas e classificadas, no horário normal, até 

dez dias úteis após a sua realização. 
e) As fichas de avaliação formativa, com as respetivas cotações, terão de ser colocadas no dossier de cada Departamento, 

após a realização das mesmas. 
f) A ausência de um aluno a um momento de avaliação escrita tem que ser justificada, para efeitos de realização da mesma 

noutra data, com atestado/declaração médica, declaração de morte de familiar ou outra devidamente credível, devendo 
o teste ser diferente do aplicado ao grupo turma (em termos de questões) e a sua realização supervisionada por um pro-
fessor. 

g) As questões-aula devem ter um limite máximo de duração de quinze minutos para o 2º e 3ºciclos e de vinte minutos para 
o ensino secundário. 

h) Para efeitos de acompanhamento do processo de avaliação dos alunos por parte dos Pais e ou Encarregados de Educação, 
a escola dinamizará reuniões com o Professor Titular/Diretor de Turma, bem como, o registo na caderneta do aluno de 
ocorrências de natureza disciplinar e informações sobre atividades escolares, sempre que pertinente. Esta informação não 
exclui o dever que os Pais/Encarregados de Educação têm de solicitar informação sobre o percurso escolar dos seus edu-
candos. 

i) Os Encarregados de Educação poderão solicitar aos Diretores de Turma esclarecimentos relativamente à avaliação em 
qualquer momento. 

j) Os professores deverão exigir aos Encarregados de Educação a assinatura das fichas de avaliação realizadas. 
k) Os professores deverão fazer-se acompanhar das grelhas de avaliação de final de período aquando das reuniões de avali-

ação, que são entregues ao DT. Os docentes devem manter estes registos atualizados ao longo do ano. 
 
 
 

 CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
A classificação dos diferentes instrumentos de avaliação será apresentada por domínios, nos segundo, terceiro ciclos 

e ensino secundário quantitativamente. 
No primeiro ciclo, respeitando a ponderação dos domínios em avaliação, os instrumentos de avaliação são classifica-

dos conforme tabela seguinte: 
 

Terminologia de classificação da avaliação   

1.º Ciclo 
(Todas as disciplinas) 

0% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito Bom (MB) 
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MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 
 

Os diplomas legais preconizam como essenciais as seguintes modalidades de avaliação: 

Avaliação Formativa 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do Ensino Básico e Ensino Secundário, assume caráter 
contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de 
recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. Permite obter infor-
mação sistemática e privilegiada nos diversos domínios curriculares. 

A avaliação formativa fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, 
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências, de modo a permitir rever e melhorar os processos 
de trabalho. 

A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, 
de superação de eventuais dificuldades dos alunos, facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 
vocacional, permitindo aos professores, aos alunos aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades 
legalmente autorizadas obterem informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajusta-
mento de processos e estratégias. 

No 1º Ciclo, a última ficha de avaliação de cada período – ficha de aferição – será elaborada por todos os professores 
que lecionam o ano e a disciplina, sendo aplicada a todos os alunos desse nível de ensino. 

Em todos os ciclos do ensino básico e do ensino secundário, todos os alunos podem ser abrangidos por medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão, tendo como finalidade a adequação às suas necessidades e potencialidades e a garantia 
das condições da sua realização plena, promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo e na 
progressão ao longo da escolaridade obrigatória, nos termos do artigo 6º e seguintes do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, 
republicado pela Lei nº 116/2019 de 13 de setembro. 

     
Avaliação Sumativa 

A avaliação  sumativa  consiste  na  formulação  de  um  juízo  globalizante   sobre   as   aprendizagens desenvolvidas 
pelo aluno em cada disciplina e área curricular no final de cada período, ano letivo e ciclo, de modo a garantir que todos os 
alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências 
previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular da turma em articulação com o respetivo de-
partamento, no 1º ciclo, e dos professores que integram o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário, reu-
nindo, para o efeito, no final de cada período letivo. 

 
Em todos os anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materi-

aliza -se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, 
sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a 
melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. As Atividades de Enriquecimento 
Curricular são avaliadas em ficha de registo de avaliação trimestral própria de forma descritiva em todas as áreas e anos de 
escolaridade. 

Avaliação Final 

1.ºciclo 0% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

(Todas as discipli-
nas) 

Insuficiente (I) Suficiente (S) Bom (B) Muito Bom (MB) 

 
 

No 2.º e 3.ºciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5, 
em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução 
da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo 
de avaliação.  
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No 2º e 3ºciclos, as disciplinas de Complemento à Educação Artística Oficina das Artes e Clube de Teatro serão avaliadas 
por uma menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente). 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro articulações curriculares, nomeadamente dos DAC, são consi-
deradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

 

No ensino secundário, a informação  resultante  da  avaliação  sumativa  interna  expressa-se  numa classificação de 0 a 
20, em todas as disciplinas, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva 
sobre a evolução do aluno. 

No ensino secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento, não é objeto de avaliação sumativa, sendo a 
participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito registada no certificado do aluno. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das articulações curriculares, nomeadamente dos DAC, são 
consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

No 3º período, no 9º, 11º e 12º ano, o conselho de turma reúne para a atribuição da avaliação sumativa interna antes da 
realização dos exames nacionais. 

A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico e secundário, abrangidos por medidas universais 
e seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão e a sua progressão realizam-se nos termos definidos na lei para estes 
ciclos, de acordo com o disposto no artigo 29º do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, republicado pela Lei nº 116/2019 de 
13 de setembro. 

A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico e secundário, abrangidos por medidas adicionais 
de suporte à aprendizagem e à inclusão e a sua progressão realizam-se nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico 
e no programa educativo individual, de acordo com o disposto nos artigos 24º e 29º do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, 
republicado pela Lei nº 116/2019 de 13 de setembro. 

 
 
 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

Ensino Básico 

As provas de equivalência à frequência realizam -se a nível de escola nos anos terminais de cada ciclo do ensino básico, 
em duas fases, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo para os alunos abrangidos pelas situações previstas no n.º 
7 do Artigo 14º do Despacho Normativo nº1-F/2016 de 5 de abril (9º ano), e são regulamentadas em diploma a publicar 
durante o ano letivo. 

 

Ensino Secundário 

As provas de equivalência à frequência realizam -se a nível de escola, para candidatos autopropostos, conforme esta-
belecido no artigo 11º da Portaria nº 243/2012 de 10 de agosto nas disciplinas elencadas no anexo X da mesma Portaria 
(12ºano), e no artigo 26 º da Portaria nº 226A / 2018, de 7 de agosto, elencadas no anexo VIII da mesma Portaria (11ºano), 
e são regulamentadas em diploma a publicar durante o ano letivo. 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

Provas de Aferição 

As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por todos os alunos do ensino básico, numa 
única fase, no final do ano letivo, nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, tendo como referencial de avaliação os documentos 
curriculares em vigor relativos aos ciclos em que se inscrevem. 

As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados na classifica-
ção final da disciplina. Dão origem a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do aluno. 
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Provas Finais de Ciclo 

As provas finais de ciclo realizam -se no 9.º ano de escolaridade, e destinam -se a todos os alunos do ensino básico, à 
exceção dos alunos abrangidos pelo artigo 10º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 7 de 6 de Julho, republicado pela Lei nº 
116/2019 de 13 de setembro. 

As provas finais de ciclo têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos ao 3.º ciclo 
do ensino básico e complementam o processo de avaliação sumativa dos alunos do 9.º ano nas disciplinas de  Português e 
Matemática. 

Para os alunos que frequentam o 9.º ano do ensino básico, a classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas 
finais, realizadas na 1.ª fase, é o resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação 
obtida na avaliação sumativa do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 

CFD = (7 CIF + 3 CP) / 10 
 
em que: CFD = classificação final da disciplina; CIF = classificação interna final; CP = classificação da prova final. 

 

 
A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é considerada como classificação final da respetiva disciplina, com 

exceção dos alunos que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados. 
 

 
Exames Finais Nacionais 

No ensino secundário, podem apresentar -se à realização de exames finais nacionais os alunos internos que, na 
avaliação interna da disciplina, a cujo exame se apresentam, tenham obtido uma classificação igual ou superior a 8 valores 
no ano terminal e a 10 valores na classificação interna final, calculada através da média aritmética simples, arredondada às 
unidades, das classificações de cada um dos anos em que a disciplina foi ministrada, nos termos do Artigo 13º da Portaria nº 
243/2012 de 10 de agosto (12ºano) / artigo 28 º da Portaria nº 226A / 2018, de 7 de agosto, (11ºano) e do Regulamento de 
Exames a publicar durante o ano letivo. Exceção a esta situação é a dos alunos abrangidos pelo artigo 10º do Decreto-Lei n.º 
54/2018, republicado pela Lei nº 116/2019 de 13 de setembro. 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Em todas as áreas curriculares disciplinares, os parâmetros de avaliação processam-se nos seguintes domínios de apren-
dizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes, tendo em conta as Áreas de competências do Perfil dos Alunos: 

 

 
 

Os critérios de avaliação propostos pelas estruturas de orientação educativa, aprovados pelo Conselho Pedagógico, 
devem ser dados a conhecer por escrito pelos professores aos alunos e aos encarregados de educação no início do ano 
letivo. 

Adicionalmente, será remetido pelo Diretor de Turma ficha fornecida pela Direção com indicação dos critérios apro-
vados nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário nas diferentes disciplinas. 
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Registos de Avaliação Sumativa 

Os registos de avaliação sumativa trimestrais a utilizar nos 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário, propostas pelas estruturas de 
orientação educativa e aprovadas pelo Conselho Pedagógico são preenchidas pelos Titulares de Turma/ Conselhos de Turma. 
É entregue cópia ao encarregado de educação, que toma conhecimento, assinando o original que é arquivado pelo Titular de 
Turma /Diretor de Turma no processo do aluno à guarda dos Serviços Administrativos. 

 
 

 Efeitos da avaliação sumativa – Critérios de Transição 

No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas. 
 
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno expressa através das 

menções de Transitou/Não Transitou no final de cada Ano e de Aprovado/Não Aprovado no final de cada ciclo. 

 
A retenção é uma medida de última instância, numa lógica de ciclo e de nível, depois de esgotado o recurso a atividades 

e recuperação ao nível da turma e da Escola. 
 
 
        QUADRO 1 – EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA: PROGRESSÃO/RETENÇÃO (ANOS TERMINAIS) NO ENSINO BÁSICO 

ANOS 
 SITUAÇÕES EFEITOS 

 
FINAL DE 

CICLO 

4ºano 

a) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português e Mate-
mática 

b) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Mate-
mática e, cumulativamente, menção Insuficiente em duas 
das restantes disciplinas 

 
 
 
 
 
 
Não Aprovado 

6ºano 
a) Classificação inferior a três nas disciplinas de Português e 

Matemática 
b) Classificação inferior a três em três disciplinas 

9ºano 
Após avalia-
ção externa 

a)     Classificação inferior a três nas disciplinas de Português e   
         Matemática 
c)    Classificação inferior a três em três disciplinas 

 
 
 
QUADRO   2  –  EFEITOS  DA  AVALIAÇÃO  SUMATIVA:  TRANSIÇÃO/RETENÇÃO  (ANOS  NÃO  TERMINAIS)  NO  ENSINO BÁSICO 

Aprovados em Conselho Pedagógico, garantem uma aferição de critérios nos diferentes Conselhos de Turma. Devem ser da-
dos a conhecer pelos Diretores de Turma aos Encarregados de Educação e explicados aos alunos no início do ano letivo. 

 

ANOS SITUAÇÕES EFEITOS 
 
 

2º ano 
3º ano 

 

 
a)Menção Insuficiente nas disciplinas de Português e Matemática 
b)Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativa-

mente, Menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

 
 
 
NÃO TRANSITA 

 

5ºano 
7ºano 
8ºano 

 
a)Classificação inferior a três nas disciplinas de Português e Matemática 
b)Classificação inferior a três em três disciplinas 

 
 
PONDERAÇÃO  a) 

 
a)  Nestas situações, o Conselho de Turma deverá ponderar as vantagens/desvantagens de uma retenção, tendo   em conta o perfil do 
aluno: 
-Domínio da Língua Portuguesa e aprendizagens efetuadas na disciplina de Matemática; 
-Ponto da situação entre as aprendizagens efetuadas pelo aluno no ano e as metas definidas para o final do 2º ou 3º Ciclos; 
-Outros critérios que o Conselho de Turma considere relevantes. 
 
     Assim, o aluno pode transitar sem alteração das avaliações propostas e mediante fundamentação. 
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QUADRO  3  –  EFEITOS  DA  AVALIAÇÃO  SUMATIVA:  CONDIÇÕES  DE  TRANSIÇÃO/PROGRESSÃO  E  APROVAÇÃO NO   ENSINO SE-
CUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS – CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS DISCIPLINAS 

 
DISCIPLINAS ANU-
AIS 

12ºano Não sujeitas a exame naci-
onal 

CFD = CIF = CI 

 
DISCIPLINAS BIE-
NAIS 

 
10º + 11º anos 

Não sujeitas a exame naci-
onal 

CFD = CIF = (CI 10º + CI 11º) /2 

Sujeitas a exame nacional CFD = 0,7 x CIF + 0,3 X CE 
em que CIF = (CI 10º + CI 11º) /2 

 
DISCIPLINAS TRIE-
NAIS 

 
10º +11º + 12º 
anos 

Não sujeitas a exame naci-
onal 

CFD = CIF = (CI 10º + CI 11º + CI 12º) /3 

Sujeitas a exame nacional CFD = 0,7 x CIF + 0,3 X CE 
em que CIF = (CI 10º + CI 11º + CI 12º) /3 

ALUNOS AUTOPRO-
POSTOS 

 Exame nacional CFD = CE 

 
Nota: CI= Classificação interna - CFD = classificação final da  disciplina - CIF =Classificação  interna final - CE = Classificação de exame 

 
 
 
QUADRO  4  –  EFEITOS  DA  AVALIAÇÃO  SUMATIVA:  CONDIÇÕES  DE  TRANSIÇÃO/PROGRESSÃO E  APROVAÇÃO   NO ENSINO 
SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS – CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO / RETENÇÃO 

ANO Nº classificações  
inferiores a 10 

Transição/Retenção 
de ano 

Progressão/Não progressão às disciplinas 

 
 
 
10º 

0 Transita Progride a todas as disciplinas 
1 ou 2 Transita Não progride nas disciplinas em que obteve classificação infe-

rior a 8, progride nas restantes 
3 ou + Não Transita Não progride nas disciplinas em que obteve classificação infe-

rior a 10, progride nas restantes 
 
 
 
 
 
11º 

0 Transita Progride a todas as disciplinas 
1 ou 2 Transita Não progride nas disciplinas que obteve classificação inferior a 

8 valores ou que obteve classificação negativa em anos conse-
cutivos, progride nas restantes 

3 ou + Não Transita Não progride nas disciplinas em que obteve classificação infe-
rior a 10 valores ou que obteve classificação negativa em anos 
consecutivos, progride nas restantes 

Notas: 
1-   As anulações de matrícula e/ou a exclusão por faltas têm o mesmo efeito de uma classificação inferior a 8 valores. 
2-   A classificação na disciplina de EMRC não é considerada, desde que o aluno a tenha frequentado com assiduidade. 
3-   No  final  do  11º  ano  as  classificações a  considerar são  as  finais  no  caso  das  disciplinas  terminais  (bienais)  e  as internas no caso das 
disciplinas não terminais (trienais). 
4 – Na transição do 11º para o 12º ano, são consideradas igualmente as disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 10º para o 11º ano. 

 
 

QUADRO  5  -  EFEITOS  DA  AVALIAÇÃO  SUMATIVA:  CONDIÇÕES  DE  TRANSIÇÃO/PROGRESSÃO  E APROVAÇÃO NO 
ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS - CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CURSO 
 

Conclusão Ensino Secundário Classificação final de Curso 
 
 Aprovação em  todas  as  disciplinas  
do currículo com classificação final 
igual  ou superior a  10  valores 

 

Média aritmética, arredondada às unidades (CFD) obtidas em todas as disci-
plinas,  com  exceção  de Educação Moral e Religiosa  e Educação Física. * 
 
A classificação na disciplina  de  Educação Física  entra no apuramento da 
média final quando o aluno pretenda seguir estudos nesta área 

 
              *A CFD de Ed. Física passa a ser considerada para a classificação final do curso de todos os alunos no ano letivo 2020-21 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO por CICLO 

 PRIMEIRO CICLO 
  

            NOTA FINAL DE PERÍODO 

1.º PERÍODO  2.º PERÍODO  3.º PERÍODO 

100% 
 

100% 
 

100% 

        

Nota Final 1º P  Nota Final 2º P   
 

Nota Final 3º P = NF 1º P +NF 2º P + NF 3º P 
                                                   3 

    
 
    
 

      SEGUNDO CICLO, TERCEIRO CICLO, ENSINO SECUNDÁRIO 
 

 

AVALIAÇÃO SUMATIVA 

Na definição da classificação final de cada período entram todas as competências anteriormente definidas, e avaliadas, nas respetivas pon-
derações, numa perspetiva de avaliação contínua, verificando-se o progresso do aluno e o seu empenhamento nas atividades propostas. 

A participação dos alunos, como intervenientes no processo de avaliação, assenta em mecanismos de auto e heteroavaliação, promovendo-
se o espírito crítico, de responsabilidade e de autonomia. 

1º Período 2º Período 3º Período 

 
Média ponderada dos domínios consi-

derados nos critérios de avaliação, con-
siderando todos os instrumentos utili-

zados no 1º período. 
Exemplo: 

CF = (D1*70%+D2*15%+D3*15%) 

 
Média ponderada dos domínios considerados 
nos critérios de avaliação, considerando todos 
os instrumentos utilizados no 1º e 2º períodos. 

Exemplo: 
CF= (D1*70%+D2*15%+D3*15%)  

 

 
Média ponderada dos domínios considera-

dos nos critérios de avaliação, considerando 
todos os instrumentos utilizados no 1º, 2º e 

3º períodos. 
Exemplo: 

CF= (D1*70%+D2*15%+D3*15%) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ANO/CICLO/DISCIPLINA 

Primeiro Ciclo 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS – 1ºANO 

O
RA

LI
D

AD
E 

 

30
% 

 Saber escutar e esperar pela sua vez para falar e para interagir 
com adequação ao contexto, a diferentes finalidades para apren-
der e construir conhecimentos. 
  Produzir um discurso oral com coerência e correção. 
  Participar em atividades de expressão oral orientada, respei-
tando regras e papéis específicos. 
 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
 Solicitar esclarecimentos acerca do que ouviu. 
 Construir frases com graus de complexidade crescente. 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/Sabedor/Culto/ Informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/do outro  
(A, B, E, F, H)  

Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F)  

Criativo  
(A, C, D, J) 

- Exercícios de com-
preensão do oral 

 

- Intervenções orais 
(grelha de observa-
ção) 

LE
IT

U
RA

 /
 E

SC
RI

TA
 

20
% 
 
 
 
 
 

20
% 

 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, po-
emas e banda desenhada. 
 Ler um texto com articulação e entoação. 
  Apropriar-se de novos vocábulos relativos a temas do quotidi-
ano, áreas do seu interesse e conhecimento do mundo. 
  Organizar os conhecimentos do texto. 
  Relacionar o texto com conhecimentos anteriores. 
  Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
 Identificar o número de sílabas numa palavra. 
  Fazer corresponder as formas minúsculas e maiúscula nas le-
tras do alfabeto 
  Identificar o alfabeto. 

 
 
 
 
 
 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ Informado  

(A, B, G, I, J)  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  

Responsável/Autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 

Respeitador da diferença/do outro  
(A, B, E, F, H) 

 

 

 
- Registos da fluência 
da leitura 

- Questionários orais 

- Fichas (grelha de cri-
térios de correção) 

- Trabalhos 

Individuais/ pares /de 

Grupo (grelha de cri-
térios de correção) 

- Questionários 
escritos 
 

 Representar por escrito os fonemas através dos respetivos gra-
femas e dígrafos. 
 Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão 
silábica. 
 Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva. 
 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação: ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de exclamação. 
 Planeia, redige e revê textos curtos. 
 Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções. 
 Escrever legivelmente com correção. 
 Fazer corresponder as formas minúsculas e maiúsculas da mai-
oria das letras do alfabeto  

ED
U

CA
ÇÃ

O
 L

IT
ER

ÁR
IA

 

15
% 

 Ler obras literárias e textos da tradição popular manifestando 
ideias e emoções por eles geradas 
 Revelar apreço e curiosidade face aos textos ouvidos; 
 Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, 
trava-línguas e em outros textos ouvidos; 
 Compreender textos narrativos e poemas 
  Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferên-
cias 
 Distinguir ficção de não ficção e as motivações de leitura de 
uma e outra; 
  (Re) contar histórias; 
  Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poe-
mas memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, 
das pausas, da entoação e expressão facial; 
 Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas 
de tempo e de lugar. 
 Delimita os três grandes momentos da ação: situação inicial, 
desenvolvimento e situação final. 

 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  

Criativo  
(A, C, D, J)  

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

- Trabalhos 

Individuais/ pares /de 

Grupo (grelha de cri-
térios de correção) 

 

- Fichas  

(grelha de critérios de 
correção) 
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G
RA

M
Á

TI
CA

 

15
% 

 Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 
 Conhecer regras gerais da flexão nominal e adjetival. 
 Verifica relações semânticas de semelhança e de oposição en-
tre palavras; 
 Usar com intencionalidade conectores de tempo, de causa, de 
explicação e de contraste de maior frequência na formação de fra-
ses complexas; 
 Conhecer regras elementares de ortografia e de pontuação 
(frase simples). 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado  
(A, B, G, I, J) 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

Exercícios gramati-
cais 
- Trabalhos Indivi-
duais/ pares /de 
Grupo 
- Fichas (grelha de 
critérios de corre-
ção) 

 
 

DOMÍ-
NIO / 
PESO  

DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

MATEMÁTICA – 1ºANO 

N
Ù

M
ER

O
S 

E 
O

PE
RA

ÇÕ
ES

 

40 
% 

Números naturais 
• Lê e representa números.  
• Efetua contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a materiais 
manipuláveis.  
Adição e subtração 
• Reconhece e memorizar factos básicos da adição e da subtração e calcula 
com os números inteiros não negativos recorrendo à representação horizon-
tal do cálculo.  
• Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo número e re-
laciona-as.  
• Compara e ordena números, com e sem recurso a material concreto.  
• Reconhece e descreve regularidades em sequências e em tabelas numéricas 
e explica como são geradas essas regularidades. 
Resolução de problemas / Raciocínio matemático / Comunicação matemá-
tica 
• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas. • Exprime, oral-
mente e por escrito, ideias matemáticas e explica raciocínios, procedimentos 
e conclusões. 
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática.  

 
 
 
 

Conhecedor/Sabedor /Culto/Infor-
mado 

(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) 

 

 

 

- Registos de observa-
ção direta 

 

 - Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo 
(grelha de observação) 
 

 

-Questionários 
(grelha de observação) 
 

-Fichas (grelha de crité-
rios de correção) 

G
EO

M
ET

RI
A

 E
 M

ED
ID

A 

35 
% 

Localização e orientação no espaço 
• Identifica, interpreta e descreve relações espaciais. 
Figuras geométricas 
• Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e di-
ferenças. 
• Descreve e representa figuras planas, identificando as suas propriedades.  
• Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando 
atributos que se mantêm ou que se alteram.  
Medida 
Comprimento 
• Compara e ordena e mede objetos de acordo com a grandeza e compri-
mento.  
Dinheiro 
• Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas. Tempo 
• Reconhece e relaciona entre si, intervalos de tempo 
Resolução de problemas / Raciocínio matemático / Comunicação matemática 
  Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas..  
 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocí-
nios, procedimentos e conclusões.  
  Desenvolve interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desen-
volvimento das outras ciências. Desenvolve confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho. 
 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações 
que envolvam a Matemática.. 

O
 T

 
D

 25 
% 

Representação e interpretação de dados 
 Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos utili-
zando diferentes representações e interpreta a informação representada.  
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DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ESTUDO DO MEIO 1º ANO 

SO
CI

ED
A

D
E 

30 
% 

 Conhece datas e factos significativos da sua história. 
 Estabelece relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade, 
numa linha do tempo, localizando-as no espaço, através de plantas e mapas. 
 Estabelece relações de parentesco familiar. 
 Relaciona as atividades exercidas com as respetivas profissões.  
 Associa os principais símbolos nacionais (hino e bandeira) à sua nacionali-
dade. 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado  
(A, B, G, I, J)  

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)   
 
 
- Grelha de re-
gisto de obser-
vação direta 
 
 
 
 
 
 
- Trabalhos 
individuais/ a 
pares /de 
grupo 
 
 
 
 
 
- Projetos 
 
- Relatórios 
 
 
 
 
- Intervenções 
orais 
 
 
- Autoavaliação 
 

 

N
AT

U
RE

ZA
 

30 
% 
 
 
 
 
 
 

 Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas 
da vida humana. 
 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança 
individual e coletiva e propõe medidas de proteção adequadas.  
 Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, 
individual e coletivo.  
 Reconhece as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu quo-
tidiano.  
 Reconhece a desigual repartição entre os continentes e os oceanos, loca-
lizando no globo continentes e oceanos.  
 Localiza em mapas o local de nascimento, de residência, a sua escola e o 
itinerário entre ambas. 
 Comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e aconteci-
mentos. 
 Reconhece a existência de diversidade entre seres vivos. 
 Reconhece a importância do Sol para a existência de vida na Terra.  
 Reconhece que os seres vivos têm necessidades básicas. 

Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  

 
 

Respeitador da diferença/do 
outro  

(A, B, E, F, H) 
 
 

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

 
 

TE
CN

O
LO

G
IA

 

20 
% 

 Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do 
quotidiano.  
 Realiza experiências em condições de segurança, seguindo os procedimen-
tos experimentais.  
 Sabe manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança.,  
 Identifica as propriedades de diferentes materiais. 
 Agrupa, monta, desmonta, liga, explorando objetos livremente.  
 Identifica atividades humanas que envolvem transformações tecnológi-
cas..  

 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 
 
 

SO
C/

N
A

T/
TE

C  

20 
% 

 Desenha mapas e itinerários simples.  
 Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções 
 Localiza, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e 
humanos da paisagem local 
 Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar 
resultados e saber comunicar.  
 Manifesta atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de res-
ponsabilidade. 
 Sabe atuar em situações de emergência 
 Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente.  

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)  
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – 1º ANO 
DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

DRAMÁTICA/TEATRO (25%)  

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 
RE

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramá-

tica. 

 Reconhece diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensi-

dade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo 

(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

Grelhas de registo de 

observação direta 

 

Trabalhos 

Individuais/ pares /de 

Grupo  
 

Intervenções orais 
dos alunos durante as 
aulas. 

 
 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 
CO

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

 

30 
% 

 

 Distingue o jogo dramático, da improvisação e representação. 

 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimen-

tos da vida real e as situações dramáticas. 

 Empenho (realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 

grupo e cooperar com os colegas). 

 Relacionamento interpessoal. 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40 
% 

 

 Explora possibilidades motoras e expressivas do corpo. 

 Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes fina-

lidades. 

  Produz, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 É autónomo (tomar iniciativa, expressar e defender as suas opini-
ões, executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu 
processo de aprendizagem). 
 É responsável (cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequên-
cias dos atos que pratica) 
 

Respeitador da dife-
rença/ do outro 

Sistematizador/ organi-
zador 

(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador (transver-
sal às áreas); (A, B, E, F, 

H) 
 Participativo/ colabora-

dor 
(B, C, D, E, F) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
 

MÚSICA (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
EF

LE
XÃ

O
 

30 
% 

 Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas e dinâmicas. 
 Utiliza vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais 
para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais. 
  Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre 
os diferentes tipos de música.  
 Tem empenho (realiza as tarefas propostas, colabora nos trabalhos de 
grupo e coopera com os colegas) 
 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J)  
Criativo  

(A, C, D, J 
Crítico/Analítico 

( A, B, C, D, G)  
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) 

 
 Registos dos traba-

lhos 
individuais/ a pares 

/de 
grupo. 

 
 

 
 Registos de autoa-

valiação. 
 
 

 Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo de 
observação direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

-
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 

30 
% 

 

 Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz. 
 Canta, a solo e em grupo, canções diversificadas. 
 Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais 
e não convencionais. 
 Realiza sequências de movimentos corporais em contextos musicais di-
ferenciados. 
 Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a mú-
sica com outras áreas do conhecimento. 
 Relaciona-se de forma correta com os colegas e adultos) 

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/Organiza-

dor  
(A, B, C, I, J)  
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EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
-

AÇ
Ã

O
 40 

% 
 

 Experimenta sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da 
voz. 
 Explora diferentes fontes sonoras. 
 Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmi-
cas ou harmónicas. 
  Cumpre as regras estabelecidas (é organizado, apresenta o material 
necessário para a aula e assumir as consequências dos atos que pratica). 
 Toma iniciativa, expressa e defende as suas opiniões, executa esponta-
neamente as suas atividades, reflete sobre o seu processo de aprendiza-
gem). 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DANÇA (25%)  

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
EF

LE
XÃ

O
 

30 
% 

 Distingue diferentes possibilidades de movimentação do corpo através 
de movimentos locomotores e não locomotores. 
 Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo 
professor integrando diferentes elementos do Tempo. 
  Utiliza movimentos do Corpo com diferentes Relações entre os diversos 
elementos do movimento, com os outros a par ou em grupo. 
  Identifica diferentes estilos e géneros de dança, através da observação 
de diversas manifestações do património artístico. 

Conhecedor/ sabedor/culto/ 
informado 

(A, B, G, H, I, J) 
Criativo 

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) 

 
 
 

 Registos dos traba-
lhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de autoa-
valiação. 

 
 

Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de Observação  di-

reta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 

E 
CO

M
U

N
IC

A
-

ÇÃ
O

 30 
% 
 

 Reconhece os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico sobre 

as experiências de dança. 

 Interpreta o seu papel coreográfico, através de um desempenho expres-
sivo-formal.  
 Relaciona-se de forma correta com os colegas e adultos. 
 

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)  

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
-

A
ÇÃ

O
 40

% 
 

 Recria sequências de movimentos a partir de temas. 
 Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pe-
quenas coreografias a partir de estímulos vários, ações e/ou temas. 
 Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movi-
mento.  
 Cumpre as regras estabelecidas, é organizado, apresenta o material ne-
cessário para a aula e assume as consequências dos atos que pratica. 
 Realiza as tarefas propostas, colabora nos trabalhos de grupo e coopera 
com os colegas) 
 Toma iniciativa, expressa e defende as suas opiniões, executa esponta-
neamente as suas atividades, reflete sobre o seu processo de aprendiza-
gem). 

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) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

 
 

ARTES VISUAIS (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 
RE

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Observar os diferentes universos visuais. 
 Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha). 
 Transformar os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou 
os objetos. 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo 

(A, C, D, J) 

 
 
 

 Registos dos tra-
balhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
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IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 
CO

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

 
30 
% 
 

 Dialogar sobre o que vê e sente. 
 Expressar opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas. 
 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou ou-
tras narrativas visuais. 
  Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 

Conhecedor/Sabedor 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo  

(A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo  

(D, E, F, G, J) 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

 
 

 
 Registos de auto-

avaliação. 
 
 

Intervenções 
orais dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Desenvolvimento 

de  
Projetos 

 
 

Grelha de registo 
de Observação 

direta 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das 
suas representações. 
 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo dos seus 
trabalhos plásticos. 
 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos. 
 Utilizar vários processos de registo de ideias e de planeamento. 
 Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares. 
 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes 
critérios de argumentação.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequências 
dos atos que pratica) 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com os 
colegas e adultos) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença/ do 
outro 

(A, B, E, F, H) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador (transversal às 
áreas) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, G) 

Respeitador da diferença  
(B, E, F) 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 1º ANO 

PERÍCIAS E 
MANIPU-
LAÇÕES 

30

% 

 Realiza ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo 
uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimen-
tos, conjugando as qualidades da ação própria ao efeito pretendido 
de movimentação do aparelho. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo/ Expressivo 

(A, C, D, J) 
Respeitador da diferença 

(A, B, E, F, H) 
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
Participativo / Colabora-
dor/ Cooperante / Res-
ponsável / Autónomo 
(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

Responsável/ Autónomo  
(D, E, F, G, J) 

 Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, G) 

Respeitador da diferença  
(B, E, F) 

 
 Registos dos tra-
balhos individuais/ 
a pares /de grupo. 
 
 
 
 Registos de auto-
avaliação. 
 
 
 Intervenções 
orais dos alunos du-
rante as aulas. 
 
 
 Desenvolvimento 
de projetos 
 
Grelha de registo 
de Observação di-
reta. 
 
 
 

DESLOCA-
MENTOS E 

EQUILÍ-
BRIOS 

30

% 

 Realiza ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em apa-
relhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combina-
ção de movimentos, coordenando a sua ação para aproveitar as qua-
lidades motoras possibilitadas pela situação. 

JOGOS 
 
 

40

% 

 Participa em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades 
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de 
jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações téc-
nico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movi-
mentos. 
  Responsabilidade (Cumpre as regras estabelecidas, é organizado, 
apresenta o material necessário para a aula e assume as consequên-
cias dos atos que pratica) 
 Empenho (Realiza as tarefas propostas, colabora nos trabalhos de 
grupo e coopera com os colegas) 
 Relacionamento interpessoal (Relaciona-se de forma correta com 
os colegas e adultos) 
 Autonomia (Toma iniciativa, expressa e defender as suas opiniões, 
executa espontaneamente as suas atividades, reflete sobre o seu 
processo de aprendizagem 
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DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

APOIO AO ESTUDO 1º ANO 
(SUPORTE ÀS APRENDIZAGENS ASSENTE NUMA METODOLOGIA E INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS COMPONEBTES DO CURRÍCULO)  

O
RG

AN
IZ

AÇ
Ã

O
 P

ES
-

SO
A

L 40
% 
 

 Organiza o dossiê e cadernos diários. 
 Identifica dúvidas e dificuldades.  
 Gere o tempo aquando da realização de trabalhos. 

 

Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
Respeitador da diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 
Grelhas de registo 
de observação di-
reta 
 
Trabalhos 
Individuais/ pares 
/de grupo  

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 D

E 
M

ÉT
O

D
O

S 
E 

TÉ
CN

IC
AS

 
D

E 
ES

TU
D

O
 

60
% 

Pesquisa, tratamento e seleção da informação 
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e relevantes de 
acordo com o tema a desenvolver.  
 Compreende e integrar saberes. 
Trabalho colaborativo 
 Conhece regras de trabalho em grupo.  
 Utilizar processos de registo de ideias e planeamento. 
 Desenvolver atividades/projetos de trabalho multidisciplinar. 
 Toma decisões sobre o trabalho a realizar, aplicando técnicas de estudo 
adquiridas.  
 Apresenta oralmente um trabalho de grupo. 
 Avalia o trabalho realizado mobilizando diferentes critérios de argumen-
tação.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
 Criativo  (A, C, D, J) 

 Comunicador  (A, B, D, E, H) 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
Respeitador da diferença/ do 

outro  
(A, B, E, F, H) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 

 
- Grelhas de registo 

de observação di-

reta 

 

Trabalhos 

Individuais/ pares 

/de grupo  

 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
OFERTA COMPLEMENTAR – TIC 1º ANO 

CR
IA

R 
E 

IN
O

VA
R 

40
% 

 Utiliza as TIC para gerar ideias, planos e processos de modo a criar solu-

ções para problemas do quotidiano. 

 Identificar e resolver problemas utilizando diferentes ferramentas digi-

tais. 

 Produz artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e 

conhecimentos, em ambientes digitais fechados.  

 Resolve desafios através da programação de objetos tangíveis. 

 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Criativo 
(A,C,D,J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
 
 
- Grelha de Re-
gisto do Produto 
de aprendizagem 
dos alunos. 
 
 
 
- Registo de Auto-
avaliação 
 

CI
D

A
D

AN
IA

 D
IG

IT
A

L 

20
% 

 

 Tem consciência do impacto das TIC no seu dia-a-dia. 
 Distingue, em contexto digital, situações reais e/ou ficcionadas. 
 Adota as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computadores 
e/ou outros dispositivos eletrónicos. 
 Aplica práticas seguras na utilização de dispositivos digitais. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
Respeitador da diferença/do 

outro 
(A, B, E, F, H) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 

 

 

- Registo de Autoa-
valiação 
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IN
VE

ST
IG

AR
 E

 P
ES

Q
U

IS
AR

 

20
% 
 

 Formula questões simples que permitam orientar a recolha de dados ou 

informações. 

 Define palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos 

e funções simples de pesquisa. 

 Utiliza o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de 

apoio ao processo de investigação e pesquisa. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
- Grelha de Re-
gisto do Produto 
de aprendizagem 
dos alunos. 
 
- Registo de Auto-
avaliação 

 

CO
M

U
N

IC
A

R 
E 

CO
LA

BO
RA

R 

20
% 
 

 Comunica (por desenho, texto, vídeo, etc.), utilizando ferramentas digi-
tais, para expressar uma ideia ou opinião, explicar ou argumentar, no con-
texto das atividades de aprendizagem de diferentes áreas do currículo. 
 Colabora com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para criar de 
forma conjunta um produto digital (um desenho, um texto, um vídeo, en-
tre outros). 
 

Respeitador da diferença/ do 
outro 

(A, B, E, F, H) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

Comunicador /Desenvolvi-
mento 

da linguagem e da oralidade 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
 

 

- Registo de Autoa-
valiação 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS – 2º ANO 

O
RA

LI
D

AD
E 

 

30
% 

 Saber escutar e esperar pela sua vez para falar e para interagir com 
adequação ao contexto, a diferentes finalidades para aprender e construir 
conhecimentos. 
  Produzir um discurso oral com coerência e correção. 
  Participar em atividades de expressão oral orientada, respeitando re-
gras e papéis específicos. 
 Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 
 Solicitar esclarecimentos acerca do que ouviu. 
 Construir frases com graus de complexidade crescente. 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/Sabedor/Culto/ In-
formado  

(A, B, G, I, J)  
Sistematizador/Organizador  

(A, B, C, I, J)  
Respeitador da diferença/do ou-

tro  
(A, B, E, F, H)  

Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F)  

Criativo  
(A, C, D, J) 

- Exercícios de com-
preensão do oral 

- Intervenções orais 
(grelha de observa-
ção) 

 - Trabalhos 

Individuais/ pares 
/deGrupo (grelha 
de critérios de cor-
reção) 

LE
IT

U
RA

 /
 E

SC
RI

TA
 

20
% 
 
 
 
 
 

20
% 

 Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, poemas e 
banda desenhada. 
 Ler um texto com articulação e entoação. 
  Apropriar-se de novos vocábulos relativos a temas do quotidiano, 
áreas do seu interesse e conhecimento do mundo. 
  Organizar os conhecimentos do texto. 
  Relacionar o texto com conhecimentos anteriores. 
  Desenvolver o conhecimento da ortografia. 
 Identificar o número de sílabas numa palavra. 
  Fazer corresponder as formas minúsculas e maiúscula nas letras do al-
fabeto 
  Identificar o alfabeto. 

Conhecedor/Sabedor/Culto/ 
Informado  

(A, B, G, I, J)  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  

Responsável/Autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 

- Registos da fluência 
da leitura 

- Questionários orais 

- Fichas (grelha de cri-
térios de correção) 

- Trabalhos Individu-
ais/ pares /deGrupo 
(grelha de critérios de 
correção) 
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 Representar por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e 
dígrafos. 
 Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silá-
bica. 
 Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva. 
 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação: ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 
 Planeia, redige e revê textos curtos. 
 Elaborar respostas escritas a questionários e a instruções. 
 Escrever legivelmente com correção. 
 Fazer corresponder as formas minúsculas e maiúsculas da maioria das 
letras do alfabeto  

Respeitador da diferença/do 
outro  

(A, B, E, F, H) 

- Questionários escri-
tos 

- Trabalhos Individu-
ais/ pares /de Grupo 
(grelha de critérios de 
correção) 

 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 L

IT
ER

ÁR
IA

 

15
% 

 Ler obras literárias e textos da tradição popular manifestando ideias e 
emoções por eles geradas 
 Revelar apreço e curiosidade face aos textos ouvidos; 
 Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-lín-
guas e em outros textos ouvidos; 
 Compreender textos narrativos e poemas 
  Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferências 
 Distinguir ficção de não ficção e as motivações de leitura de uma e ou-
tra; 
  (Re) contar histórias; 
  Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas me-
morizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 
entoação e expressão facial; 
 Identificar, justificando, personagens principais e coordenadas de 
tempo e de lugar. 
 Delimita os três grandes momentos da ação: situação inicial, desenvol-
vimento e situação final. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  
Criativo  

(A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

Trabalhos Individuais/ 
pares /de Grupo (gre-
lha de critérios de cor-
reção) 

 
- Fichas  
(grelha de critérios de 
correção) 
- Autoavaliação 
 

 

 

 

G
RA

M
Á

TI
CA

 

15
% 

 Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 
 Conhecer regras gerais da flexão nominal e adjetival. 
 Verifica relações semânticas de semelhança e de oposição entre pala-
vras; 
 Usar com intencionalidade conectores de tempo, de causa, de explica-
ção e de contraste de maior frequência na formação de frases complexas; 
 Conhecer regras elementares de ortografia e de pontuação (frase sim-
ples). 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

Conhecedor/Sabe-
dor/Culto/Informado  

(A, B, G, I, J) 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
Sistematizador/Organizador  

(A, B, C, I, J)  

- Exercícios gramati-
cais 

- Trabalhos Individu-
ais/ pares /de grupo 
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DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

MATEMÁTICA – 2º ANO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

N
Ù

M
ER

O
S 

E 
O

PE
RA

ÇÕ
ES

 

40 
% 

Números naturais 
• Lê e representa números.  
• Efetua contagens progressivas e regressivas, com e sem recurso a 
materiais manipuláveis.  
Operações matemáticas 
• Reconhece e memorizar factos básicos das operações matemáticas 
e calcula com os números inteiros não negativos recorrendo à repre-
sentação horizontal do cálculo.  
• Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo nú-
mero e relaciona-as.  
• Compara e ordena números, com e sem recurso a material con-
creto.  
• Reconhece e descreve regularidades em sequências e em tabelas 
numéricas e explica como são geradas essas regularidades. 
Resolução de problemas / Raciocínio matemático / Comunicação 
matemática 
• Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas. • Exprime, 
oralmente e por escrito, ideias matemáticas e explica raciocínios, 
procedimentos e conclusões. 
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos ma-
temáticos.  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com si-
tuações que envolvam a Matemática.  

 
 

Conhecedor/Sabedor /Culto/Infor-
mado 

(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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Registos de observa-
ção direta 

 

 Trabalhos 

Individuais/ pares 
/de grupo 

 

 
 
 
 

G
EO

M
ET

RI
A

 E
 M

ED
ID

A  

35 
% 
 
 
 
 
 
 

Localização e orientação no espaço 
• Identifica, interpreta e descreve relações espaciais. 
 
Figuras geométricas 
• Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo seme-
lhanças e diferenças. 
• Descreve e representa figuras planas, identificando as suas propri-
edades.  
• Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, iden-
tificando atributos que se mantêm ou que se alteram.  
 
Medida 
Comprimento 
• Compara e ordena e mede objetos de acordo com a grandeza e 
comprimento, utilizando medidas convencionais e não convencio-
nais.  
Dinheiro 
• Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas.  
Tempo 
• Reconhece e relaciona entre si, intervalos de tempo 
Resolução de problemas / Raciocínio matemático / Comunicação ma-
temática 
  Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas. 
 Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões.  
  Desenvolve interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências. Desenvolve confiança nas suas 
capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de ana-
lisar o próprio trabalho. 
 Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com si-
tuações que envolvam a Matemática. 
 

 

 

 

Registos de observa-
ção direta 

 

 - Trabalhos 

Individuais/ pares 
/de 

Grupo 
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O
 T

 D
 

25 
% 

Representação e interpretação de dados 

 Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos 

utilizando diferentes representações e interpreta a informação re-

presentada.  

 

Conhecedor/Sabedor/Culto/ Infor-
mado  
(A, B, G, I, J) 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
Responsável/Autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 
Respeitador da diferença/do outro (A, 
B, E, F, H) 

- Questionários 

- Trabalhos 

Individuais/ pares 
/de 

Grupo (grelha de cri-
térios de correção) 

- Fichas  

(grelha de critérios 
de correção) 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ESTUDO DO MEIO – 2º ANO 

SO
CI

ED
A

D
E 

30 
% 

 Conhece datas e factos significativos da sua história. 
 Reconhece datas, factos e locais significativos para a história pessoal ou 
das pessoas que lhe são próximas, localizando-os em mapas ou plantas e 
numa linha de tempo.  
 Relaciona instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das po-
pulações com as respetivas atividades e funções.  
 Reconhece as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e 
comunidades. 
 Valorizar a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Di-
reitos da Criança. 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ 

Informado  
(A, B, G, I, J)  

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 
 
 

- Grelha de re-
gisto de obser-

vação direta 
 
 
 
 
 
 

- Trabalhos 
individuais/ a 

pares /de 
grupo 

 
 
 
 
 

- Projetos 
 

-Relatórios 
 
 

- Intervenções 
orais 

 
 
- Autoavaliação 

 
 

N
AT

U
RE

ZA
 

30 
% 
 
 
 
 
 
 

 Distingue os principais órgãos do corpo humano, associando-os à sua prin-
cipal função vital.  
 Reflete sobre comportamentos e atitudes 
 Reconhece a importância da vacinação e do uso correto dos medicamen-
tos. 
 Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança 
individual e coletiva. 
 Identifica símbolos informativos fundamentais para o consumidor. 
 Localiza Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes representações 
cartográficas, reconhecendo as suas fronteiras.  
 Caracteriza os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal 
e a sua variabilidade.  
 Estabelece a correspondência entre as mudanças de estado físico e as con-
dições que as originam, com o ciclo da água. 
 Categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças obser-
váveis. 
 Relaciona as características dos seres vivos com o seu habitat.  
 Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de 
desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 

 

Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  

 
 

Respeitador da diferença/do 
outro  

(A, B, E, F, H) 
 
 

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

 
 

TE
CN

O
LO

G
IA

 

20 
% 

 Distingue vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológi-
cos.  
 Perceciona as transformações causadas pelo aquecimento e arrefeci-
mento de materiais.  

 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
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SO
C/

N
A

T/
TE

C  

20 
% 

 Elabora itinerários do seu quotidiano.  
 Descreve elementos naturais e humanos do lugar onde vive.  
 Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos. 
  Representa lugares reais que lhes estão próximos no tempo e no espaço. 
 Reconhece a existência de bens comuns à humanidade e a necessidade da 
sua preservação.  
 Sabe colocar questões sobre problemas ambientais existentes na locali-
dade onde vive, apresentando propostas de intervenção.  
 Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências. 
 Compara meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância 
pessoal e social.  

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)  
 
 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – 2ºANO 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE AVALIA-

ÇÃO 

DRAMÁTICA/TEATRO (25%)  

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 
RE

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Identificar, em manifestações performativas, personagens, cená-
rios, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dra-
mática. 
 Reconhecer diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensi-
dade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 
 Registos dos trabalhos 
individuais/ a pares /de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de autoavalia-
ção. 

 
 

Intervenções orais dos 
alunos durante as aulas. 

 
 Grelha de registo de ob-

servação direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 
CO

M
U

N
IC

A
ÇÃ

O
 

30 
% 

 

 Distinguir o jogo dramático, da improvisação e representação. 
 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimen-
tos da vida real e as situações dramáticas. 
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas. 
 Relacionamento interpessoal . 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 
 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40 
% 

 

 Explorar possibilidades motoras e expressivas do corpo. 
 Construir personagens, em situações distintas e com diferentes fi-
nalidades. 
  Produzir, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequên-
cias dos atos que pratica) 
 

Respeitador da dife-
rença/ do outro  

Sistematizador/ organi-
zador 

(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador (transver-
sal às áreas); (A, B, E, F, 

H) 
 

 Participativo/ colabora-
dor 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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MÚSICA (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
EF

LE
XÃ

O
 

30 
% 

 Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas e dinâmicas. 
 Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais 
para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais. 
  Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre 
os diferentes tipos de música.  
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas) 
  

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J)  
 

Criativo  
(A, C, D, J 

 
Crítico/Analítico 

( A, B, C, D, G)  
 

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) 

 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos tra-
balhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de auto-
avaliação. 

 
 

 Intervenções orais 
dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de observação direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

M
U

N
I-

CA
ÇÃ

O
 30 

% 
 

 Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz. 
 Cantar, a solo e em grupo, canções diversificadas. 
 Experimentar, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais 
e não convencionais. 
 Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais 
diferenciados. 
 Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a mú-
sica com outras áreas do conhecimento. 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com os 
colegas e adultos) 
 

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/Organiza-
dor  

(A, B, C, I, J)  
 
 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40 
% 

 

 Experimentar sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da 
voz. 
 Explorar diferentes fontes sonoras. 
 Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmi-
cas ou harmónicas. 
  Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequências 
dos atos que pratica) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DANÇA (25%)  
A

PR
O

PR
IA

ÇÃ
O

 E
 R

EF
LE

XÃ
O

 

30 
% 

 Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do 

Corpo através de movimentos locomotores e não locomotores. 

 Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marca-

das pelo professor integrando diferentes elementos do Tempo. 

  Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações entre 

os diversos elementos do movimento, com os outros a par ou em 

grupo. 

  Identificar diferentes estilos e géneros de dança, através da 

observação de diversas manifestações do património artístico. 

Conhecedor/ sabedor/culto/ in-
formado 

(A, B, G, H, I, J) 
Criativo 

 
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) 

 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos traba-
lhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de autoa-
valiação. 

 
 

Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de Observação  di-

reta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

-
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 

30 
% 

 

 Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artís-

tico sobre as experiências de dança. 

 Interpretar o seu papel coreográfico, através de um desempe-
nho expressivo-formal.  
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta 
com os colegas e adultos) 
 

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)  

 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Recriar sequências de movimentos a partir de temas. 

 Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências dan-

çadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações 

e/ou temas. 

 Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências 
de movimento.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organi-
zado, apresentar o material necessário para a aula e assumir as 
consequências dos atos que pratica) 
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos traba-
lhos de grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opi-
niões, executar espontaneamente as suas atividades, refletir so-
bre o seu processo de aprendizagem). 
 

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) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 
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ARTES VISUAIS (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
E-

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Observar os diferentes universos visuais. 

 Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha). 

 Transformar os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou 

os objetos. 

 
 
 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 

 Registos de ob-
servação 

 
 

 Registos dos tra-
balhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de auto-
avaliação. 

 
 

Intervenções 
orais dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Desenvolvimento 

de  
Projetos 

 
 

Grelha de registo 
de Observação 

direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

M
U

-
N

IC
AÇ

ÃO
 

30 
% 

 

 Dialogar sobre o que vê e sente. 

 Expressar opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas. 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou outras 
narrativas visuais. 
  Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 
 

 
Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J)  
 
 

Responsável/ autónomo  
(D, E, F, G, J) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das 

suas representações. 

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo dos seus 

trabalhos plásticos. 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plás-

ticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos. 

 Utilizar vários processos de registo de ideias e de planeamento. 

 Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares. 

 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes 
critérios de argumentação.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequências 
dos atos que pratica) 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com os 
colegas e adultos) 
 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da dife-
rença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador (transver-

sal às áreas) 
Participativo/ colabora-

dor 
(B, C, D, E, F) 

Cuidador de si e do ou-
tro 

 (B, E, F, G) 
 

Respeitador da diferença  
(B, E, F) 
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DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2ºANO 

PERÍCIAS E MANIPU-
LAÇÕES 

30

% 

 Realiza ações motoras básicas com aparelhos portá-
teis, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou 
combinação de movimentos, conjugando as qualidades 
da ação própria ao efeito pretendido de movimentação 
do aparelho. 
  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo/ Expressivo 
(A, C, D, J) 

 
Respeitador da dife-

rença 
(A, B, E, F, H) 

 
Cuidador de si e do ou-

tro 
(B, E, F, G) 

 
Participativo / Colabora-
dor/ Cooperante / Res-
ponsável / Autónomo 
(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

Responsável/ Autónomo  
(D, E, F, G, J) 

 Cuidador de si e do ou-
tro 

 (B, E, F, G) 
Respeitador da dife-

rença  
(B, E, F) 

 
 Registos dos traba-
lhos individuais/ a pa-
res /de grupo. 
 
 
 
 Registos de autoa-
valiação. 
 
 
 Intervenções orais 
dos alunos durante as 
aulas. 
 
 
 Desenvolvimento 
de projetos 
 
Grelha de registo 
de Observação di-
reta. 

DESLOCAMENTOS E 
EQUILÍBRIOS 

30

% 

 Realiza ações motoras básicas de deslocamento, no 
solo e em aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, en-
cadeamento, ou combinação de movimentos, coorde-
nando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras 
possibilitadas pela situação. 
 

JOGOS 
40

% 

 Participa em jogos ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação às possibilidades ofere-
cidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando 
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, 
com oportunidade e correção de movimentos. 
  Responsabilidade (Cumpre as regras estabelecidas, é 
organizado, apresenta o material necessário para a aula 
e assume as consequências dos atos que pratica) 
 Empenho (Realiza as tarefas propostas, colabora nos 
trabalhos de grupo e coopera com os colegas) 
 Relacionamento interpessoal (Relaciona-se de forma 
correta com os colegas e adultos) 
 Autonomia (Toma iniciativa, expressa e defender as 
suas opiniões, executa espontaneamente as suas ativida-
des, reflete sobre o seu processo de aprendizagem 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
OFERTA COMPLEMENTAR – TIC – 2º ANO 

CR
IA

R 
E 

IN
O

VA
R 

40
% 

 Utiliza as TIC para gerar ideias, planos e processos de 

modo a criar soluções para problemas do quotidiano. 

 Identificar e resolver problemas utilizando diferen-

tes ferramentas digitais. 

 Produz artefactos digitais criativos, para exprimir 

ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes 

digitais fechados.  

 Resolve desafios através da programação de obje-

tos tangíveis. 

 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Criativo 
(A,C,D,J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
 
 
- Grelha de Re-
gisto do Produto 
de aprendizagem 
dos alunos. 
 
 
 
- Registo de Auto-
avaliação 
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CI
D

A
D

AN
IA

 D
IG

IT
A

L 

20
% 
 

 Tem consciência do impacto das TIC no seu dia-a-dia. 
 Distingue, em contexto digital, situações reais e/ou 
ficcionadas. 
 Adota as regras de ergonomia subjacentes ao uso de 
computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos. 
 Aplica práticas seguras na utilização de dispositivos 
digitais. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 

 

 

- Registo de Autoa-
valiação 

IN
VE

ST
IG

AR
 E

 P
ES

Q
U

IS
AR

 

20
% 
 

 Formula questões simples que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações. 
 Define palavras-chave para localizar informação, uti-
lizando mecanismos e funções simples de pesquisa. 
 Utiliza o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de investiga-
ção e pesquisa. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
- Grelha de Re-
gisto do Produto 
de aprendizagem 
dos alunos. 
 
 
- Registo de Auto-
avaliação 

 

CO
M

U
N

IC
A

R 
E 

CO
LA

BO
RA

R 

20
% 
 

 Comunica (por desenho, texto, vídeo, etc.), utili-
zando ferramentas digitais, para expressar uma ideia 
ou opinião, explicar ou argumentar, no contexto das 
atividades de aprendizagem de diferentes áreas do cur-
rículo. 
 Colabora com os colegas, utilizando ferramentas di-
gitais, para criar de forma conjunta um produto digital 
(um desenho, um texto, um vídeo, entre outros). 
 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Comunicador /Desenvolvimento 
da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
 

 

- Registo de Autoa-
valiação 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

APOIO AO ESTUDO – 2º ANO 
(SUPORTE ÀS APRENDIZAGENS ASSENTE NUMA METODOLOGIA E INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS COMPONEBTES DO CURRÍCULO)  

O
RG

AN
IZ

AÇ
Ã

O
 P

ES
SO

A
L 

4
0
% 
 

 Organizar o dossiê e cadernos diários. 
 Identificar dúvidas e dificuldades.  
 Gerir o tempo aquando da realização de trabalhos. 

 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da diferença/ do ou-

tro  
(A, B, E, F, H) 

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

 

 - Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo (grelha de critérios de 
correção). 
 

 



 GUIÃO DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR  -  2020/2021  

Página 29 de 87 
 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 D

E 
M

ÉT
O

D
O

S 
E 

TÉ
CN

IC
AS

 D
E 

ES
TU

D
O

 

6
0
% 

Pesquisa, tratamento e seleção da informação 
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e re-
levantes de acordo com o tema a desenvolver.  
 Compreender e integrar saberes. 
 
Trabalho colaborativo 
 Conhecer regras de trabalho em grupo.  
 Utilizar processos de registo de ideias e planeamento. 
 Desenvolver atividades/projetos de trabalho multidiscipli-
nar. 
 Tomar decisões sobre o trabalho a realizar, aplicando téc-
nicas de estudo adquiridas.  
 Apresentar oralmente um trabalho de grupo. 
 Avaliar o trabalho realizado mobilizando diferentes crité-
rios de argumentação.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ in-
formado 

(A, B, G, I, J) 
 

 Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

 Criativo 
 (A, C, D, J) 

 
 Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da diferença/ do ou-

tro  
(A, B, E, F, H) 

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

 
- Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo (grelha de critérios de 
correção). 
 

 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS – 3º ANO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
O

RA
LI

D
AD

E 

30% 
 

 
COMPREENSÃO 
 Interpretar o essencial de discursos orais sobre temas conheci-

dos. 
 Identificar, organizar e registar informação relevante em função 

dos objetivos de escuta. 
 Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes in-

tencionalidades comunicativas. 
 
EXPRESSÃO 
 Falar com clareza e articular de modo adequado as palavras. 
 Gerir adequadamente a tomada de vez na comunicação oral, 

com respeito pelos princípios da cooperação e da cortesia; 
 Usar a palavra com propriedade para expor conhecimentos e 

apresentar narrações. 
 Planear, produzir e avaliar os seus próprios textos orais. 
 Detetar semelhanças e diferenças entre o texto oral e o texto 

escrito. 

Conhecedor/Sabedor/Culto/ In-
formado 

(A, B, G, I, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Respeitador da diferença/do ou-
tro 

(A, B, E, F, H) 
 

Participativo/Colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 

 
- Fichas  
(grelha de crité-
rios de corre-
ção) 
 
 
 
 
 
 
- Trabalhos 
Individuais/ a 
pares /de 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projetos 
 
 
 
 
- Intervenções 
orais 
 
 
 

LE
IT

U
RA

 /
 E

SC
RI

TA
  20% 

 
 
 
 
 

20% 

 
LEITURA 
 Ler textos com características narrativas e descritivas, associa-

dos a diferentes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas). 
 Distinguir nos textos características da notícia, da carta, do con-

vite e da banda desenhada (estruturação, finalidade). 
 Ler textos com entoação e ritmo adequados. 
 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
 Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de cons-

trução de sentidos do texto. 
 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 
 Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do con-

teúdo e/ou da forma). 
 

 
Conhecedor/Sabedor/Culto/ In-
formado 
(A, B, G, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
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ESCRITA 
 Indicar as diferentes possibilidades de representar graficamente 

os fonemas para as relações fonema–grafema e grafema–fo-
nema mais frequentes 

 Registar e organizar ideias na planificação de textos estrutura-
dos com introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Redigir textos com utilização correta das formas de representa-
ção escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração grá-
fica e sinais auxiliares da escrita). 

 Avaliar os próprios textos com consequente aperfeiçoamento. 
 Escrever textos géneros variados, adequados a finalidades como 

narrar e informar, em diferentes suportes. 
 Exprimir opiniões e fundamentá-las. 
 Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão 

(verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 
 

 
 
 
 
 
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ in-
formado  
(A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I) 

 
 
 
- Grelha de ob-
servação direta 
 
 
 
 
 
 
 
- Autoavaliação 
 
 
 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 L

IT
ER

ÁR
IA

 

15% 
 

 Ouvir ler obras literárias e textos da tradição popular. 
 Ler integralmente narrativas, poemas e texto dramático, por ini-

ciativa própria ou de outrem. 
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de gé-

nero (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos 
do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 

 Compreender textos narrativos, poéticos e dramáticos, escuta-
dos ou lidos. 

 Ler poemas em público, com segurança. 
 Fazer a leitura dramatizada de obras literárias. 
 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados pe-

las histórias ouvidas ou lidas. 
 Apresentar obras literárias em público, através da leitura de po-

emas e da representação de textos dramáticos. 
 Desenvolver um projeto de leitura que implique seleção de 

obras, a partir de preferências do aluno previamente discutidas 
em aula. 

 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G
RA

M
Á

TC
A 

15% 

 
 Distinguir sílaba tónica de átona e acento prosódico de acento 

gráfico. 
 Identificar a classe das palavras: determinante (possessivo e de-

monstrativo), quantificador numeral e advérbio. 
 Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no preté-

rito perfeito e no futuro do modo indicativo. 
 Utilizar apropriadamente os tempos verbais para exprimir ante-

rioridade, posterioridade e simultaneidade. 
 Manipular diferentes processos para expressar noções de grau 

numa frase, tendo em conta os seus valores. 
 Reconhecer a frase a partir dos seus grupos constituintes (grupo 

nominal e grupo verbal) e das funções sintáticas centrais (sujeito 
e predicado). 

 Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos 
enunciados. 

 Recorrer de modo intencional e adequado a conectores diversi-
ficados, em textos orais e escritos. 

 Usar frases complexas para exprimir sequências ([tão] que, para 
que) 

 Depreender o significado de palavras a partir da sua análise e a 
partir das múltiplas relações que podem estabelecer entre si. 

 Deduzir significados de palavras e/ou expressões que não cor-
respondam ao sentido literal. 

 Conhecer a família de palavras como modo de organização do 
léxico. 

 Mobilizar adequadamente as regras de ortografia. 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

 
Conhecedor/Sabedor/Culto/In-

formado  
(A, B, G, I, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
 

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J) 
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DOMÍ-
NIO / 
PESO  

DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRU-
MENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

MATEMÁTICA – 3º ANO 

   
 N

Ù
M

ER
O

S 
E 

O
PE

RA
ÇÕ

ES
 

40 
% 

Números naturais 
• Ler e representar números no sistema de numeração decimal até à centena 
de milhar, identificar o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores 
das diferentes ordens e classes. 
• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de 
operações e avaliar a sua razoabilidade. 
Adição, subtracção, multiplicação e divisão 
• Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las em 
situações de cálculo.  
• Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão. 
Números racionais não negativos 
• Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, re-
correndo ao cálculo mental e a algoritmos.  
• Representar números racionais não negativos na forma de fração e decimal, 
estabelecer relações entre as diferentes representações e utilizá-los em dife-
rentes contextos, matemáticos e não matemáticos. 
Resolução de problemas 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números raci-
onais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar 
a plausibilidade dos resultados. 
Raciocínio matemático 
• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formular 
e testar conjeturas. 
Comunicação matemática 
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 
da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvol-
vimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. 
 • Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
 
 

 
 
 

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) 

 
- Fichas  

(grelha de cri-
térios de corre-

ção) 
 
 
 
 
 

- Registo de 
trabalhos 

individuais/ a 
pares /de 

grupo 
 
 
 
 
 

- Projetos 
 
 
 
 
 

- Intervenções 
orais 

 
 
 
 
 

- Grelha de ob-
servação direta 

 
 
 
 
 

- Autoavaliação 
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RI
A
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ED
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A 

35 
% 
 
 

Localização e orientação no espaço 
• Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retân-
gulos, pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadri-
culadas. 
Figuras geométricas 
• Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer 
classificações, justificando os critérios utilizados. 
Medida: 
 Comprimento e Área  
 Volume e Capacidade  
 Massa  
 Dinheiro  
 Tempo 
• Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e re-
lacionando as unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em 
contextos diversos. 
Resolução de problemas 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo gran-
dezas e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço, em con-
textos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resulta-
dos. 
Raciocínio matemático  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios 
da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 
Comunicação matemática 
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvol-
vimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
e a capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

O
 T

 D
 

25 
% 

Representação e interpretação de dados 
• Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de diversas for-
mas.  
• Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e acontecimentos 
possíveis (prováveis e pouco prováveis). 
Resolução de problemas 
• Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos 
familiares variados. 
Raciocínio matemático 
• Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística (formular 
questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas de organização e re-
presentação de dados, analisar e concluir). 
Comunicação matemática 
• Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da 
estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capa-
cidade 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. 
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DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ESTUDO DO MEIO – 3º ANO 

   
SO

CI
ED

AD
E 

30 
% 

• Reconhecer as unidades de tempo: década, século e milénio e as referências 
temporais a.C. e d.C.. 
• Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história local (ori-
gem da povoação, batalhas, lendas históricas, personagens/personalidades históri-
cas, feriado municipal). 
• Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, autarquia, instituições 
religiosas, associações, etc.), recorrendo a fontes orais e documentais. Reconhecer 
vestígios do passado local:  
- construções;  
- instrumentos antigos e atividades a que estavam ligados;  
- costumes e tradições. 
• Reconstituir o passado de uma instituição local (escola, autarquia, instituições 
religiosas, associações, etc.), recorrendo a fontes orais e documentais. 
• Reconhecer e valorizar a diversidade de etnias e culturas existentes na sua co-
munidade. 
• Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa. 
• Reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os diversos povos 
europeus, valorizando a sua diversidade. 

• Reconhecer casos de desrespeito dos direitos consagrados na Convenção sobre 
os Direitos da Criança, sabendo como atuar em algumas situações, nomeadamente 
que pode recorrer ao apoio de um adulto. 

Conhecedor/Sabe-
dor/Culto/ Informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 

 
- Fichas 

(grelha de crité-
rios de corre-

ção) 
 

 
 

- Grelha de ob-
servação direta 
 

 
- Trabalhos 

individuais/ a 
pares /de 

grupo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Projetos 
 
 

- Relatórios 
 
 
- Intervenções 

orais 
 

 
 
- Autoavaliação 

 
 
 
 
 
 
 

   
 N

AT
U

RE
ZA

 

 
 
 
 
 

30 
% 

• Conhecer procedimentos adequados em situação de queimaduras, hemorragias, 
distensões, fraturas, mordeduras de animais e hematomas. 
• Relacionar hábitos quotidianos com estilos de vida saudável, reconhecendo que 
o consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas é prejudicial para a saúde. 
• Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros, nomeadamente atra-
vés de relações alimentares, e do meio físico, reconhecendo a importância da pre-
servação da Natureza. 
• Reconhecer que os seres vivos se reproduzem e que os seus descendentes apre-
sentam características semelhantes aos progenitores, mas também diferem em al-
gumas delas. 
• Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com condições 
indispensáveis a diferentes etapas da vida das plantas e dos animais, a partir da 
realização de atividades experimentais. 
• Localizar, no planisfério ou no globo terrestre, as principais formas físicas da su-
perfície da Terra (continentes, oceanos, cadeias montanhosas, rios, florestas, de-
sertos). 
• Distinguir formas de relevo (diferentes elevações, vales e planícies) e recursos hí-
dricos (cursos de água, oceano, lagos, lagoas,etc.), do meio local, localizando-os em 
plantas ou mapas de grande escala. 
• Identificar os diferentes agentes erosivos (vento, águas correntes, ondas, precipi-
tação, etc.), reconhecendo que dão origem a diferentes paisagens à superfície da 
Terra. 
• Relacionar os movimentos de rotação e translação da Terra com a sucessão do 
dia e da noite e a existência de estações do ano. 
• Compreender, recorrendo a um modelo, que as fases da Lua resultam do seu mo-
vimento em torno da Terra e dependem das posições relativas da Terra e da Lua 
em relação ao Sol. 
• Utilizar instrumentos de medida para orientação e localização no espaço de ele-
mentos naturais e humanos do meio local e da região onde vive, tendo como refe-
rência os pontos cardeais. 
•Distinguir as diferenças existentes entre sólidos, líquidos e gases. 
•Identificar a existência de transformações reversíveis (condensação, evaporação, 
solidificação, dissolução, fusão). 

Indagador/ Investiga-
dor  

(C, D, F, H, I)  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Respeitador da dife-

rença/do outro  
(A, B, E, F, H) 

 
 
 
 
 
 

 
Sistematizador/Organi-

zador  
(A, B, C, I, J)  
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TE
CN

O
LO

G
IA

 

20 
% 

• Comparar o comportamento da luz no que respeita à linearidade da sua propaga-
ção em diferentes materiais (transparentes, translúcidos e opacos). 
• Estabelecer uma relação de causa-efeito decorrente da aplicação de uma força 
sobre um objeto e do movimento exercido sobre o mesmo em diferentes superfí-
cies. 
• Manusear operadores tecnológicos (elásticos, molas, interruptor, alavanca, rol-
dana, etc.) de acordo com as suas funções, princípios e relações. 
• Reconhecer o efeito das forças de atração e repulsão na interação entre magnetes. 
• Utilizar informações e simbologias como linguagem específica da tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 

SO
C/

N
A

T/
TE

C  

20 
% 

• Distinguir diferentes formas de interferência do Oceano na vida humana (clima, 
saúde, alimentação, etc.). 
• Reconhecer o modo como as modificações ambientais (desflorestação, incêndios, 
assoreamento, poluição) provocam desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a 
vida dos seres vivos (sobrevivência, morte e migração) e da sociedade. 
• Identificar um problema ambiental ou social existente na sua comunidade (resí-
duos sólidos urbanos, poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), pro-
pondo soluções de resolução.  
Identificar diferenças e semelhanças entre o passado e o presente de um lugar 
quanto a aspetos naturais, sociais, culturais e tecnológicos.  
Reconhecer as potencialidades da internet, utilizando as tecnologias de informação 
e da comunicação com segurança e respeito, mantendo as informações pessoais em 
sigilo.  
Reconhecer o papel dos media na informação sobre o mundo atual.  
Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados 
e saber comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento. 
 

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

 

Autoavaliador 
 (transversal às áreas)  

 
 

Participativo/ colabora-
dor  

(B, C, D, E, F)  
 
 

Responsável/ autó-
nomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS – 3º ANO 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DRAMÁTICA/TEATRO (25%)  

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 
RE

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Identificar, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambi-

entes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 

 Reconhecer diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o 

corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 
 Registos dos traba-

lhos 
individuais/ a pares 

/de 
grupo. 

 
 

 
 Registos de autoa-

valiação. 
 
 

Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. IN

TE
RP

RE
TA

ÇÃ
O

 E
 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 

30 
% 

 

 Distinguir o jogo dramático, da improvisação e representação. 

 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da 

vida real e as situações dramáticas. 

 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de grupo 

e cooperar com os colegas. 

 Relacionamento interpessoal . 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
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40 
% 

 

 Explorar possibilidades motoras e expressivas do corpo. 

 Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 

  Produzir, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, execu-
tar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu processo de 
aprendizagem). 
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, apre-
sentar o material necessário para a aula e assumir as consequências dos atos 
que pratica) 
 

Respeitador da dife-
rença/ do outro 

Sistematizador/ organi-
zador 

(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador (transver-
sal às áreas); (A, B, E, F, 

H) 
 

 Participativo/ colabora-
dor 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
 Grelha de registo 
de observação direta 

 
 

MÚSICA (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
EF

LE
XÃ

O
 

30 
% 

 Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas e dinâmicas. 
 Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais 
para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais. 
  Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre 
os diferentes tipos de música.  
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas) 
  

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J)  
 

Criativo  
(A, C, D, J 

 
Crítico/Analítico 

( A, B, C, D, G)  
 

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) 

 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos tra-
balhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de auto-
avaliação. 

 
 

 Intervenções orais 
dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de observação direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

M
U

N
I-

CA
ÇÃ

O
 30 

% 
 

 Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz. 
 Cantar, a solo e em grupo, canções diversificadas. 
 Experimentar, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais 
e não convencionais. 
 Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais 
diferenciados. 
 Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a mú-
sica com outras áreas do conhecimento. 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com os 
colegas e adultos) 
 

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)  
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40 
% 

 

 Experimentar sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da 
voz. 
 Explorar diferentes fontes sonoras. 
 Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmi-
cas ou harmónicas. 
  Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequências 
dos atos que pratica) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DANÇA (25%)  

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
EF

LE
XÃ

O
 

30 
% 

 Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do 

Corpo através de movimentos locomotores e não locomotores. 

 Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marca-

das pelo professor integrando diferentes elementos do Tempo. 

  Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações entre 

os diversos elementos do movimento, com os outros a par ou em 

grupo. 

  Identificar diferentes estilos e géneros de dança, através da 

observação de diversas manifestações do património artístico. 

Conhecedor/ sabedor/culto/ in-
formado 

(A, B, G, H, I, J) 
Criativo 

 
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) 

 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos traba-
lhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de autoa-
valiação. 

 
 

Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de Observação  di-

reta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

-
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 

30 
% 

 

 Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artís-

tico sobre as experiências de dança. 

 Interpretar o seu papel coreográfico, através de um desempe-
nho expressivo-formal.  
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta 
com os colegas e adultos) 
 

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)  

 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Recriar sequências de movimentos a partir de temas. 

 Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências dan-

çadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações 

e/ou temas. 

 Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências 
de movimento.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organi-
zado, apresentar o material necessário para a aula e assumir as 
consequências dos atos que pratica) 
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos traba-
lhos de grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opi-
niões, executar espontaneamente as suas atividades, refletir so-
bre o seu processo de aprendizagem). 
 

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) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 
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ARTES VISUAIS (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
E-

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Observar os diferentes universos visuais. 

 Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, 

linha). 

 Transformar os conhecimentos adquiridos comparando ima-

gens e / ou os objetos. 

 
 
 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 

 Registos de ob-
servação 

 
 

 Registos dos tra-
balhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de auto-
avaliação. 

 
 

Intervenções 
orais dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Desenvolvimento 

de  
Projetos 

 
 

Grelha de registo 
de Observação 

direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

M
U

N
I-

CA
ÇÃ

O
 30 

% 
 

 Dialogar sobre o que vê e sente. 

 Expressar opiniões sobre as diferentes manifestações artísti-

cas. 

 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ 
ou outras narrativas visuais. 
  Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos traba-
lhos de grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opi-
niões, executar espontaneamente as suas atividades, refletir so-
bre o seu processo de aprendizagem). 
 

 
Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J)  
 
 

Responsável/ autónomo  
(D, E, F, G, J) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção ex-

pressiva das suas representações. 

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo 

dos seus trabalhos plásticos. 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produ-

ções plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adqui-

ridos. 

 Utilizar vários processos de registo de ideias e de planea-

mento. 

 Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares. 

 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando di-
ferentes critérios de argumentação.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organi-
zado, apresentar o material necessário para a aula e assumir as 
consequências dos atos que pratica) 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta 
com os colegas e adultos) 
 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da dife-
rença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador (transver-

sal às áreas) 
Participativo/ colabora-

dor 
(B, C, D, E, F) 

Cuidador de si e do ou-
tro 

 (B, E, F, G) 
 

Respeitador da diferença  
(B, E, F) 

 
 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS 

GINÁSTICA 
30

% 

Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequên-
cias no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as 
ações com fluidez e harmonia de movimento.  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo/ Expressivo 

(A, C, D, J) 

 
 Registos dos traba-
lhos individuais/ a pa-
res /de grupo. 
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PERCURSOS 
DA NATU-

REZA 

20

% 

Escolhe e realiza habilidades apropriadas em percursos na natu-
reza, de acordo com as características do terreno e os sinais de 
orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras 
de segurança e preservação do ambiente.  
 

Respeitador da diferença 
(A, B, E, F, H) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Participativo / Colabora-
dor/ Cooperante / Respon-

sável / Autónomo 
(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

Responsável/ Autónomo  
(D, E, F, G, J) 

 Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, G) 

Respeitador da diferença  
(B, E, F) 

 
 
 Registos de autoa-
valiação. 
 
 
 Intervenções orais 
dos alunos durante as 
aulas. 
 
 
 Desenvolvimento 
de projetos 
 
Grelha de registo 
de Observação di-
reta. 

JOGOS 
50

% 

Participa em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades 
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação 
de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e 
ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e corre-
ção de movimentos. 
 

 
 
 

Disciplina de Expressões Artísticas e Físico Motoras 3.º ano 
Expressões Artísticas 

 
Dança 25% 
 Música; 25% 
Dramática/Teatro 25% 
 Artes Visuais 25% 

Expressões Físico Motoras 
 
Jogos 50%; 
 Ginástica 30%; 
Percursos na natureza 20% 
 

100% 100% 

Nota de Expressões Artísticas Nota de Expressões Físico Motoras 

  

Nota Final = NF ExpArt + NF Exp FM 
       2 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

APOIO AO ESTUDO – 3º ANO 
(SUPORTE ÀS APRENDIZAGENS ASSENTE NUMA METODOLOGIA E INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS COMPONEBTES DO CURRÍCULO)  

O
RG

AN
IZ

AÇ
Ã

O
 P

ES
SO

A
L 

40
% 
 

 Organizar o dossiê e cadernos diários. 
 Identificar dúvidas e dificuldades.  
 Gerir o tempo aquando da realização de trabalhos. 

 

Sistematizador/ organi-
zador 

(A, B, C, I, J) 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 

Respeitador da dife-
rença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 
Participativo/ colabora-

dor 
(B, C, D, E, F) 

 

 - Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo (grelha de critérios de 
correção). 
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A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 D

E 
M

ÉT
O

D
O

S 
E 

TÉ
CN

IC
AS

 
D

E 
ES

TU
D

O
 

60
% 

Pesquisa, tratamento e seleção da informação 
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e rele-
vantes de acordo com o tema a desenvolver.  
 Compreender e integrar saberes. 
 
Trabalho colaborativo 
 Conhecer regras de trabalho em grupo.  
 Utilizar processos de registo de ideias e planeamento. 
 Desenvolver atividades/projetos de trabalho multidisciplinar. 
 Tomar decisões sobre o trabalho a realizar, aplicando técnicas 
de estudo adquiridas.  
 Apresentar oralmente um trabalho de grupo. 
 Avaliar o trabalho realizado mobilizando diferentes critérios 
de argumentação.  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Sistematizador/ organiza-

dor 
(A, B, C, I, J) 

 Criativo 
 (A, C, D, J) 

 Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J) 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

 
- Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo (grelha de critérios de 
correção). 
 

 

 
 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALU-

NOS 
INSTRUMENTOS DE AVA-

LIAÇÃO 
OFERTA COMPLEMENTAR – TIC – 3º ANO 

CR
IA

R 
E 

IN
O

VA
R 

40% 

 Utiliza as TIC para gerar ideias, planos e processos de modo a 
criar soluções para problemas do quotidiano. 
 Identifica e resolve problemas utilizando diferentes ferramen-
tas digitais. 
 Produz artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, senti-
mentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados.  
 Conhece as potencialidades de diferentes aplicações digitais, 
por exemplo, de escrita criativa, explorando ambientes de progra-
mação. 
 Resolve desafios através da programação de objetos tangíveis. 
 Cria algoritmos e/ou programas que envolvam a interação com 
objetos virtuais ou tangíveis para criar jogos simples. 
 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado 

(A, B, G, I, J) 
Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Criativo 
(A,C,D,J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Grelha de registo de 
Observação direta. 
 
 
 
- Grelha de Registo 
do Produto de apren-
dizagem dos alunos. 
 
- Registo de Autoava-
liação 
 

CI
D

A
D

AN
IA

 D
IG

IT
A

L 

20% 
 

 Tem consciência do impacto das TIC no seu dia-a-dia. 
 Distingue, em contexto digital, situações reais e/ou ficcionadas. 
 Adota as regras de ergonomia subjacentes ao uso de computa-
dores e/ou outros dispositivos eletrónicos. 
 Aplica práticas seguras na utilização de dispositivos digitais. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado 

(A, B, G, I, J) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
Respeitador da diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

- Grelha de registo de 
Observação direta. 
 

 

 

- Registo de Autoavali-
ação 

IN
VE

ST
IG

AR
 E

 P
ES

Q
U

IS
AR

 

20% 
 

 Formula questões simples que permitam orientar a recolha de 
dados ou informações. 
 Define palavras-chave para localizar informação, utilizando 
mecanismos e funções simples de pesquisa. 
 Utiliza o computador e outros dispositivos digitais como ferra-
mentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado 

(A, B, G, I, J) 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Grelha de registo de 
Observação direta. 
 
- Grelha de Registo 
do Produto de apren-
dizagem dos alunos. 
 
 
- Registo de Autoava-
liação 
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CO
M

U
N

IC
A

R 
E 

CO
LA

BO
RA

R 

20% 
 

 Comunica (por desenho, texto, vídeo, etc.), utilizando ferra-
mentas digitais, para expressar uma ideia ou opinião, explicar ou 
argumentar, no contexto das atividades de aprendizagem de di-
ferentes áreas do currículo. 
 Colabora com os colegas, utilizando ferramentas digitais, para 
criar de forma conjunta um produto digital (um desenho, um 
texto, um vídeo, entre outros). 
 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado 

(A, B, G, I, J) 
Comunicador /Desenvolvimento 

da linguagem e da oralidade 
(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
 

- Grelha de registo de 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
- Registo de Autoavali-
ação 

 
 
 
 

INGLÊS – 3º ANO 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

 

15
% 

Compreensão oral (listening) 
 Identifica palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais;  
 Entende pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são feitas e informações que lhe são dadas; 
 Identifica a ideia global de pequenos textos orais; 
 segue conversas sobre assuntos que lhe são familiares, articuladas de forma lenta, clara e pausada.  

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Conhecedor / sabe-
dor/ culto / infor-

mado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador / or-

ganizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

Participativo / cola-
borador 

(B, C, D, E, F) 
 

Criativo  
(A, C, D, J)  

15
% 

Expressão oral (speaking) 
 Pede e dá informações sobre identificação pessoal;  
 Formula perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares;  
 Faz sugestões e convites simples;  
 Interage de forma simples;  
 Participa numa conversa simples sobre temas básicos e factuais para satisfazer necessidades imedi-

atas.  
 Articula sons da língua inglesa não existentes na língua materna;  
 Pronuncia, com correção, expressões e frases familiares;  
 Exprime gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples;  
 Descreve aspetos simples do seu dia-a-dia, utilizando frases simples;  
 Faz descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões comuns;  
 Fala/faz apresentações sobre alguns temas trabalhados previamente. 

15
% 

Leitura oral (Reading) 
 Articula sons da língua inglesa não existentes na língua materna;  
 Pronuncia/lê com correção, expressões e frases familiares da língua inglesa. 

ES
CR

IT
A 

25
% 

Compreensão Escrita (reading comprehension) 
 Segue instruções elementares;  
 Reconhece informação que lhe é familiar em anúncios/avisos;  
 Desenvolve a literacia, entendendo textos simplificados de leitura extensiva com vocabulário fami-

liar, lendo frases e pequenos textos em voz alta e/ou silenciosamente. 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
Sistematizador /Or-

ganizador  
(A, B, C, I, J)  



 GUIÃO DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR  -  2020/2021  

Página 41 de 87 
 

G
RA

M
Á

TI
CA

 

30
% 

Léxico e Gramática (L and G)  
Numbers: 1 to 10 
 Colours: red, orange, yellow, green, blue, purple pink, white, grey, black 
 Countries: Portugal, England, the, USA  
Nationalities: Portuguese, English, American 
Means of transport: car, bus  
School objects: book, rubber, pen, pencil, schoolbag, pencil case, teacher, student, desk, chair, com-
puter, board  
Actions: open, writ e, listen, read, erase, draw, close 
Weather: chilly, warm, cloudy, windy  
Clothes: jumper, shoes, trousers, jacket  
Colours: red, orange, yellow, brown  
Autumn activities: playing hide and seek, eating chestnuts, picking up leaves 
Family: mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, mummy, daddy, grandma, grandpa  
Pet: dog, cat, fish, hamster, turtle, bird  
Numbers: 11 to 20 
Weather: raining, cold, snowing, snow, clouds  
Clothes: coat, boots, scarf, gloves Colours: white, grey brown, blue  
Winter activities: skiing, drinking hot chocolate, making a snowman, jumping in pudles 
Clothes: trainers, dress, T-shirt, bag, socks, skirt, cap  
Preposition of place: in, on, under, near, behind 
Weather: rainbow, mild, sunny 
 Spring: bees, butterflies, birds, umbrella  
Colours: pink, green, purple Likes and dislikes: love, hate 
 Spring activities: picking flowers, having a picnic, going for a walk, riding a bike 
Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 
December 
 Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday 
Weather: hot, sun  
Likes and dislikes: love, hate, don’t like, like  
Clothes: sandals, hat, sunglasses, shorts  
Summer activities: making sandcastles, going to the beach, swimming, eating ice cream 
 Summer: sea, beach, sandcastles 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Conhecedor/sabe-

dor/ culto/informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/orga-

nizador 
(A, B, C, I, J) 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
D

E 
AV

A
LI

A
ÇÃ

O
 

• Fichas de Avaliação 
• Questão-Aula  
• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 
 
 
 

Responsável/ autó-
nomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

PORTUGUÊS – 4º ANO 

O
RA

LI
D

AD
E 

30
% 
 

 
 Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e re-

gistá-la por meio de técnicas diversas. 
 Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essen-

cial e acessório, denotação e conotação. 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Conhecedor/Sabe-
dor/Culto/ Informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Respeitador da dife-
rença/do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Criativo  
(A, C, D, J) 

 
- Fichas  
(grelha de crité-
rios de correção) 
 
- Trabalhos 
Individuais/ a pa-
res /de 
grupo 
 
- Projetos 
 
- Intervenções 
orais 
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LE
IT

U
RA

 /
 E

SC
RI

TA
  

20
% 
 
 
 
 
 

20
% 

 Ler textos com características narrativas e descritivas de maior complexi-
dade, associados a finalidades várias e em suportes variados.  

 Distinguir nos textos características do artigo de enciclopédia, da entrada 
de dicionário e do aviso (estruturação, finalidade).  

 Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do sen-
tido dos textos.  

 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 
 Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de sentidos 

do texto.  
 Explicitar ideias-chave do texto.  
 Identificar o tema e o assunto do texto ou de partes do texto. 
 Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo 

e/ou da forma). 

 
Conhecedor/Sabe-
dor/Culto/ Informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da dife-
rença/do outro 
(A, B, E, F, H) 

- Grelha de ob-
servação direta 
 
- Autoavaliação 
 
 
 

 Escrever relatos (com situação inicial, peripécias e conclusão), com des-
crição e relato do discurso das personagens, representado por meio de 
discurso direto e de discurso indireto.  

 Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, realizados de 
modo individual e/ou em grupo.  

 Usar frases complexas para exprimir sequências e relações de consequên-
cia e finalidade. 

 Superar problemas associados ao processo de escrita por meio da revisão 
com vista ao aperfeiçoamento de texto.  

 Redigir textos com utilização correta das formas de representação escrita 
(grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e sinais auxiliares 
da escrita). Escrever textos, organizados em parágrafos, coesos, coeren-
tes e adequados às convenções de representação gráfica. 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 L

IT
ER

ÁR
IA

 

15
% 

 Ouvir ler textos literários e expressar reações de leitura de modo criativo.  
 Ler integralmente narrativas, poemas e textos dramáticos.  
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (con-

tos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos 
textos visuais (ilustrações). 

 Compreender a organização interna e externa de textos poéticos, narrati-
vos e dramáticos.  

 Compreender recursos que enfatizam o sentido do texto (onomatopeias, 
trocadilhos, interjeições, comparações).  

 Dramatizar textos e dizer em público, com expressividade e segurança, po-
emas memorizados.  

 Participar, de forma responsável e cooperante, em representações de tex-
tos dramáticos literários.  

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados por histórias 
ou poemas ouvidos ou lidos. 

 Desenvolver um projeto de leitura em que se integre compreensão da 
obra, questionamento e motivação de escrita do autor. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  
Criativo  

(A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

G
RA

M
Á

TI
CA

 

15
% 

 Identificar a classe das palavras: determinante (interrogativo), preposi-
ção, pronome (pessoal, nas suas formas tónica e átonas, possessivo e de-
monstrativo).  

 Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do modo 
indicativo e no modo imperativo.  

 Reconhecer diferentes processos para formar o feminino dos nomes e ad-
jetivos.  

 Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau.  
 Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em fra-

ses com negação e com advérbios préverbais.  
 Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, 

em textos orais e escritos.  
 Aplicar processos de expansão e redução de frases.  
 Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua 

estrutura interna (base, radical e afixos).  
 Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não cor-

respondam ao sentido literal.  
 Compreender regras de derivação das palavras e formas de organização 

do léxico (famílias de palavras).  
 Reconhecer onomatopeias.  
 Explicitar regras de ortografia. 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

 
Conhecedor/Sabe-

dor/Culto/Informado  
(A, B, G, I, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
 

Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  

- Fichas  
(grelha de crité-
rios de correção) 
 
- Trabalhos 
Individuais/ a pa-
res /de 
grupo 
 
- Intervenções 
orais 
 
- Grelha de ob-
servação direta 
 
- Autoavaliação 
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DOMÍNIO / 
PESO  

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

N
Ù

M
ER

O
S 

E 
O

PE
RA

ÇÕ
ES

 

40 
% 

 
NÚMEROS NATURAIS 
• Ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao milhão, 
identificar o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores das diferen-
tes ordens e classes.  
• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de ope-
rações e avaliar a sua razoabilidade.  
 
ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO 
• Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las em 
situações de cálculo.  
• Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão.  
 
NÚMEROS RACIONAIS NÃO NEGATIVOS 
• Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, recor-
rendo ao cálculo mental e a algoritmos.  
• Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e per-
centagem, estabelecer relações entre as diferentes representações e utilizá-los 
em diferentes contextos, matemáticos e não matemáticos. 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racio-
nais não negativos, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  
 
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formular e 
testar conjeturas.  
 
COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA 
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, pro-
cedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da ma-
temática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvi-
mento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

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 dife-
rença/do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 
 

Sistematizador/Organi-
zador 

(A, B, C, I, J) 
 
 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
 
 

Autoavaliador (transver-
sal às áreas) 

Participativo/Colabora-
dor 

(B, C, D, E, F) 
Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 
- Fichas  

(grelha de cri-
térios de corre-

ção) 
 
 
 
 
 

- Registo de 
trabalhos 

individuais/ a 
pares /de 

grupo 
 
 
 
 
 

- Projetos 
 
 
 
 
 

- Intervenções 
orais 

 
 
 
 
 

- Grelha de ob-
servação direta 

 
 
 
 
 

- Autoavalia-
ção 
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G
EO

M
ET

RI
A

 E
 M

ED
ID

A 

35 
% 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO 
• Desenhar e descrever a posição de polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, 
pentágonos e hexágonos) recorrendo a coordenadas, em grelhas quadriculadas.  
• Identificar ângulos em polígonos e distinguir diversos tipos de ângulos (reto, 
agudo, obtuso, raso).  
 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 
• Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer clas-
sificações, justificando os critérios utilizados.  
 
MEDIDA: comprimento e área; volume e capacidade; massa; dinheiro; tempo 
• Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relaci-
onando as unidades de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos 
diversos.  
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas 
e propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço, em contextos ma-
temáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA 
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, pro-
cedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da ma-
temática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvi-
mento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 
 
 

Cuidador de si e do ou-
tro 

(B, E, F, G) 

 
O

 T
 D

 

25 
% 

REPRESENTAÇÃO e INTERPRETAÇÃO de DADOS 
• Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de diver-
sas formas.  
• Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos certos e impossíveis, e aconteci-
mentos possíveis (prováveis e pouco prováveis).  
• Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em con-
textos familiares variados. 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 
COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA 
• Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística (for-
mular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas de or-
ganização e representação de dados, analisar e concluir). • Comunicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística, base-
ando-se nos dados recolhidos e tratados.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvi-
mento das outras ciências e domínios da atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 
capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GUIÃO DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR  -  2020/2021  

Página 45 de 87 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

ESTUDO DO MEIO – 4º ANO 

   
   

   
   

   
   

SO
CI

ED
A

D
E 

30 
% 

 Construir um friso cronológico com os factos e as datas relevantes da História de 
Portugal, destacando a formação de Portugal, a época da expansão marítima, o 
período filipino e a Restauração, a implantação da República e o 25 de Abril.  

 Conhecer personagens e aspetos da vida em sociedade relacionados com os factos 
relevantes da história de Portugal, com recurso a fontes documentais.  

 Relacionar a Revolução do 25 de Abril de 1974 com a obtenção de liberdades e 
direitos.  

 Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a 
construção de uma sociedade mais justa.  

 Conhecer o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando alguns 
estados-membros num mapa da Europa.  

 Reconhecer a existência de fluxos migratórios, temporários ou de longa duração, 
identificando causas e consequências para os territórios envolvidos 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
 

Conhecedor/Sabe-
dor/Culto/ Informado  

(A, B, G, I, J)  
 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
- Fichas 

(grelha de crité-
rios de corre-

ção) 
 
 

- Grelha de ob-
servação direta 

 
 

- Trabalhos 
individuais/ a 

pares /de 
grupo 

 
 

- Projetos 
 
 
 

 
- Intervenções 

orais 
 

 
Autoavaliação 

N
AT

U
RE

ZA
 

 
 
 
 
 

30 
% 
 
 
 
 
 
 

 Descrever, de forma simplificada, e com recurso a representações, os sistemas di-
gestivo, respiratório, circulatório, excretor e reprodutivo, reconhecendo que o seu 
bom funcionamento implica cuidados específicos.  

 Conhecer algumas modificações biológicas e comportamentais que ocorrem na 
adolescência.  

 Reconhecer mecanismos simples de defesa do organismo, por exemplo, a pele 
como primeira barreira de proteção e de prevenção de doenças.  

 Identificar plantas e animais em vias de extinção ou mesmo extintos, investigando 
as razões que conduziram a essa situação.  

 Localizar o planeta Terra no Sistema Solar, representando-o de diversas formas.  
 Utilizar representações cartográficas, a diferentes escalas (em suporte de papel ou 

digital), para localizar formas de relevo, rios, lagos e lagoas em Portugal.  
 Comparar diferentes formas de relevo de Portugal, através de observação direta 

ou indireta (imagens fixas ou animadas), de esquemas e de mapas hipsométricos, 
utilizando vocabulário geográfico adequado.  

 Utilizar diversos processos para referenciar os pontos cardeais (posição do Sol, 
bússola, estrela polar), na orientação, localização e deslocação à superfície da 
Terra. 

 Reconhecer alguns fenómenos naturais (sismos, vulcões, etc.) como manifestações 
da dinâmica e da estrutura interna da Terra e como agentes modificadores da pai-
sagem.  

 Recolher amostras de rochas e de solos agrupando-as de acordo com as suas pro-
priedades (cor, textura, dureza, cheiro, permeabilidade) e exemplificar a sua apli-
cabilidade.  

 Descrever diversos tipos de uso do solo da sua região (áreas agrícolas, florestais, 
industriais ou turísticas), comparando com os de outras regiões.  

 Reconhecer de que forma a atividade humana interfere no oceano (poluição, alte-
rações nas zonas costeiras e rios, etc.). 

Indagador/ Investiga-
dor  

(C, D, F, H, I)  
 
 

 
 

 
Respeitador da dife-

rença/do outro  
(A, B, E, F, H) 

 
 
 
 

Sistematizador/Orga-
nizador  

(A, B, C, I, J)  
 
 
 
 

TE
CN

O
LO

G
IA

 

20 
% 

 Comparar diversos materiais, por exemplo, através dos circuitos elétricos, indi-
cando se são isoladores ou condutores elétricos, e discutir as suas aplicações, bem 
como as regras de segurança na sua utilização.  

 Identificar objetos tecnológicos (analógicos e digitais), utilizados no passado e no 
presente, relacionando-os com os materiais utilizados no seu fabrico, para consta-
tar permanências e evoluções. 

 Reconhecer a importância da evolução tecnológica para a evolução da sociedade, 
relacionando objetos, equipamentos e soluções tecnológicas com diferentes ne-
cessidades e problemas do quotidiano (previsão/mitigação da ocorrência de catás-
trofes naturais e tecnológicas, saúde, telecomunicações, transportes, etc.).  

 Produzir soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais 
(catavento, forno solar, etc). 

 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
 
 
 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
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SO
C/

N
A

T/
TE

C  

20 
% 

 Reconhecer e valorizar o património natural e cultural - local, nacional, etc.- iden-
tificando na paisagem elementos naturais (sítios geológicos, espaços da Rede Na-
tura, etc.) e vestígios materiais do passado (edifícios, pontes, moinhos e estátuas, 
etc.), costumes, tradições, símbolos e efemérides.  

 
 Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede 

hidrográfica, etc.) com a distribuição espacial de fenómenos humanos (população, 
atividades económicas, etc.) a diferentes escalas. 

Autoavaliador 
 (transversal às áreas)  

 
 

Participativo/ colabo-
rador  

(B, C, D, E, F)  
 
 

Responsável/ autó-
nomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  
 
 

Cuidador de si e do 
outro  

(B, E, F, G)  

 
 

 
 
 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS – 4º ANO 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

DRAMÁTICA/TEATRO (25%)  

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 
RE

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Identificar, em manifestações performativas, personagens, cenários, 
ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 
 Reconhecer diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensidade) 
e o corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
 

 Registos dos 
trabalhos 

individuais/ a pa-
res /de 
grupo. 

 
 

 
 Registos de au-

toavaliação. 
 
 

Intervenções 
orais dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Grelha de re-

gisto de observa-
ção direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 
CO

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

 

30 
% 

 

 Distinguir o jogo dramático, da improvisação e representação. 
 Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos 
da vida real e as situações dramáticas. 
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas. 
 Relacionamento interpessoal . 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 
 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40 
% 

 

 Explorar possibilidades motoras e expressivas do corpo. 
 Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalida-
des. 
  Produzir, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequências 
dos atos que pratica) 
 

Respeitador da diferença/ do 
outro 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador (transversal às 

áreas); (A, B, E, F, H) 
 

 Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
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MÚSICA (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
EF

LE
XÃ

O
 

30 
% 

 Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas e dinâmicas. 
 Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais 
para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais. 
  Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre 
os diferentes tipos de música.  
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas) 
  

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J)  
 

Criativo  
(A, C, D, J 

 
Crítico/Analítico 

( A, B, C, D, G)  
 

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) 

 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos tra-
balhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de auto-
avaliação. 

 
 

 Intervenções orais 
dos 

alunos durante as 
aulas. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de observação direta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

M
U

N
I-

CA
ÇÃ

O
 30 

% 
 

 Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz. 
 Cantar, a solo e em grupo, canções diversificadas. 
 Experimentar, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais 
e não convencionais. 
 Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais 
diferenciados. 
 Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a mú-
sica com outras áreas do conhecimento. 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com os 
colegas e adultos) 
 

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/Organiza-
dor  

(A, B, C, I, J)  
 
 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40 
% 

 

 Experimentar sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da 
voz. 
 Explorar diferentes fontes sonoras. 
 Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmi-
cas ou harmónicas. 
  Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequências 
dos atos que pratica) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opiniões, 
executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem). 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

DANÇA (25%)  
A

PR
O

PR
IA

ÇÃ
O

 E
 R

EF
LE

XÃ
O

 

30 
% 

 Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo 
através de movimentos locomotores e não locomotores. 
 Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas 
pelo professor integrando diferentes elementos do Tempo. 
  Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações entre os di-
versos elementos do movimento, com os outros a par ou em grupo. 
  Identificar diferentes estilos e géneros de dança, através da obser-
vação de diversas manifestações do património artístico. 

Conhecedor/ sabe-
dor/culto/ informado 

(A, B, G, H, I, J) 
Criativo 

 
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) 

 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos traba-
lhos 

individuais/ a pares 
/de 

grupo. 
 

 
 

 Registos de autoa-
valiação. 

 
 

Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. 

 
 Desenvolvimento 

de projetos 
 
 

Grelha de registo 
de Observação  di-

reta 

IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

M
U

-
N

IC
AÇ

ÃO
 

30 
% 

 

 Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico 
sobre as experiências de dança. 
 Interpretar o seu papel coreográfico, através de um desempenho 
expressivo-formal.  
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com 
os colegas e adultos) 
 

Indagador/Investigador  
(C, D, F, H, I)  

 
Respeitador da diferença/ 

do outro 
(A, B, E, F, H)  

 
Sistematizador/Organiza-

dor  
(A, B, C, I, J)  

 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Recriar sequências de movimentos a partir de temas. 
 Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências dança-
das/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações e/ou te-
mas. 
 Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de 
movimento.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organizado, 
apresentar o material necessário para a aula e assumir as consequên-
cias dos atos que pratica) 
 Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos de 
grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opini-
ões, executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o 
seu processo de aprendizagem). 
 

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) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

 
 
 

ARTES VISUAIS (25%) 
Instrumentos 
de avaliação 

A
PR

O
PR

IA
ÇÃ

O
 E

 R
E-

FL
EX

Ã
O

 

30 
% 

 Observar os diferentes universos visuais. 
 Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, li-
nha). 
 Transformar os conhecimentos adquiridos comparando imagens e 
/ ou os objetos. 

 
 
 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 

 Registos de obser-
vação 

 
 

 Registos dos traba-
lhos individuais/ a pa-

res /de grupo. 
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IN
TE

RP
RE

TA
ÇÃ

O
 E

 C
O

-
M

U
N

IC
A

ÇÃ
O

 

30 
% 

 

 Dialogar sobre o que vê e sente. 
 Expressar opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas. 
 Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou 
outras narrativas visuais. 
  Empenho (Realizar as tarefas propostas, colaborar nos trabalhos 
de grupo e cooperar com os colegas) 
 Autonomia (Tomar iniciativa, expressar e defender as suas opini-
ões, executar espontaneamente as suas atividades, refletir sobre o 
seu processo de aprendizagem). 
 

 
Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo  

(A, C, D, J)  
 

Responsável/ autónomo  
(D, E, F, G, J) 

 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

 
 Registos de autoa-

valiação. 
 
 

Intervenções orais 
dos 

alunos durante as au-
las. 

 
 Desenvolvimento 

de  
Projetos 

 
 

Grelha de registo 
de Observação di-

reta 

EX
PE

RI
M

EN
TA

ÇÃ
O

 E
 C

RI
AÇ

Ã
O

 

40
% 

 

 Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações. 
 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo dos 
seus trabalhos plásticos. 
 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos. 
 Utilizar vários processos de registo de ideias e de planeamento. 
 Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares. 
 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando dife-
rentes critérios de argumentação.  
 Responsabilidade (Cumprir as regras estabelecidas, ser organi-
zado, apresentar o material necessário para a aula e assumir as con-
sequências dos atos que pratica) 
 Relacionamento interpessoal (Relacionar-se de forma correta com 
os colegas e adultos) 
 

 
Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador (transversal 

às áreas) 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
Cuidador de si e do outro 

 (B, E, F, G) 
 

Respeitador da diferença  
(B, E, F) 

 
 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

EXPRESSÕES FÍSICO-MOTORAS 

GINÁSTICA 
30

% 

Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências 
no solo e em aparelhos, encadeando e ou combinando as ações 
com fluidez e harmonia de movimento.  
 
  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
Criativo/ Expressivo 

(A, C, D, J) 
Respeitador da diferença 

(A, B, E, F, H) 
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 
Participativo / Colabora-

dor/ Cooperante / Respon-
sável / Autónomo 

(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 
Responsável/ Autónomo  

(D, E, F, G, J) 
 Cuidador de si e do outro 

 (B, E, F, G) 
Respeitador da diferença  

(B, E, F) 

 Registos dos tra-
balhos individuais/ 
a pares /de grupo. 
 
 
 Registos de au-
toavaliação. 
 
 
 Intervenções 
orais dos alunos 
durante as aulas. 
 
 
 Desenvolvi-
mento de projetos 
 
Grelha de re-
gisto de Observa-
ção direta. 

PERCURSOS 
DA NATU-

REZA 

20

% 

Escolhe e realiza habilidades apropriadas em percursos na natu-
reza, de acordo com as características do terreno e os sinais de 
orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras 
de segurança e preservação do ambiente.  
 

JOGOS 
50

% 

Participa em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades 
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação 
de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e ações 
técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de 
movimentos. 
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Disciplina de Expressões Artísticas e Físico Motoras 4.º ano 

Expressões Artísticas 
Dança 25% 
 Música; 25% 
Dramática/Teatro 25% 
 Artes Visuais 25% 

Expressões Físico Motoras 
Jogos 50%; 
 Ginástica 30%; 
Percursos na natureza 20% 
 

100% 100% 

Nota de Expressões Artísticas Nota de Expressões Físico Motoras 

  

Nota Final = NF ExpArt + NF Exp FM 
       2 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
OFERTA COMPLEMENTAR – TIC – 4º ANO 

CR
IA

R 
E 

IN
O

VA
R 

40
% 

 Utiliza as TIC para gerar ideias, planos e proces-
sos de modo a criar soluções para problemas do 
quotidiano. 
 Identifica e resolve problemas utilizando dife-
rentes ferramentas digitais. 
 Produz artefactos digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambien-
tes digitais fechados.  
 Conhece as potencialidades de diferentes aplica-
ções digitais, por exemplo, de escrita criativa, ex-
plorando ambientes de programação. 
 Resolve desafios através da programação de 
objetos tangíveis. 
 Cria algoritmos e/ou programas que envolvam a 
interação com objetos virtuais ou tangíveis para 
criar jogos simples. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Criativo 
(A,C,D,J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
 
 
- Grelha de Re-
gisto do Produto 
de aprendizagem 
dos alunos. 
 
- Registo de Auto-
avaliação 
 

CI
D

A
D

AN
IA

 D
IG

IT
A

L 

20
% 
 

 Tem consciência do impacto das TIC no seu dia-
a-dia. 
 Distingue, em contexto digital, situações reais 
e/ou ficcionadas. 
 Adota as regras de ergonomia subjacentes ao 
uso de computadores e/ou outros dispositivos ele-
trónicos. 
 Aplica práticas seguras na utilização de dispositi-
vos digitais. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 

- Registo de Autoa-
valiação 
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IN
VE

ST
IG

AR
 E

 P
ES

Q
U

IS
AR

 

20
% 
 

 Formula questões simples que permitam orien-
tar a recolha de dados ou informações. 
 Define palavras-chave para localizar informação, 
utilizando mecanismos e funções simples de pes-
quisa. 
 Utiliza o computador e outros dispositivos digi-
tais como ferramentas de apoio ao processo de in-
vestigação e pesquisa. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
- Grelha de Re-

gisto do Produto 

de aprendizagem 

dos alunos. 

- Registo de Auto-

avaliação 

 

CO
M

U
N

IC
A

R 
E 

CO
LA

BO
RA

R 

20
% 
 

 Comunica (por desenho, texto, vídeo, etc.), utili-
zando ferramentas digitais, para expressar uma 
ideia ou opinião, explicar ou argumentar, no con-
texto das atividades de aprendizagem de diferentes 
áreas do currículo. 
 Colabora com os colegas, utilizando ferramentas 
digitais, para criar de forma conjunta um produto 
digital (um desenho, um texto, um vídeo, entre ou-
tros). 
 

Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Comunicador /Desenvolvimento 
da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 
 

- Grelha de registo 
de Observação 
direta. 
 
 
 
- Registo de Autoa-
valiação 

 
 
 

INGLÊS – 4º ANO 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALU-

NOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

 

15
% 

Compreensão oral (listening) 
Compreender palavras e expressões simples:  
Identificar palavras e expressões em rimas e canções.  
 Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada:  
 Entender instruções dadas diretamente para completar pequenas tarefas.  
 Entender frases sobre os temas estudados. 

Conhecedor/ sabedor/culto/ in-
formado  

(A, B, G, I, J)  
 

Criativo  
(A, C, D, J)  

15
% 

Expressão oral (speaking) 
Exprimir-se de forma adequada em contextos simples.  
 Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor.  
 Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações simples e previamente preparadas. 
 Produzir sons, entoações e ritmos da língua:  

 Dizer rimas, chants e cantar canções.  

  Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas:  

  Falar sobre os temas trabalhados. 

15
% 

Leitura oral (Reading) 
 Compreender frases e textos muito simples. 

 Identificar vocabulário acompanhado por imagens. 

ES
CR

IT
A 

25
% 

Compreensão Escrita (reading comprehension) 
 Utilizar palavras conhecidas. 
  Legendar sequências de imagens.   
 Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, com palavras dadas.  
 Produzir um texto muito simples com vocabulário muito limitado. 
  Escrever sobre si. 
  Escrever sobre preferências. 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  
 

Sistematizador /Organizador  
(A, B, C, I, J)  
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G
RA

M
Á

TI
CA

 

30
% 

Léxico e Gramática (L and G)  
Conhecer vocabulário simples do dia a dia. 
Identificar as horas.  
Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados. 
 Identificar vocabulário relacionado com o espaço escolar (diferentes espaços na escola; atividades 
na escola; reciclagem na escola; ecopontos). 
 Compreender algumas estruturas elementares do funcionamento da língua. 
 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: articles; prepositions of time. 
 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Participativo/ colaborador  

(B, C, D, E, F)  

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
 D

E 
AV

AL
IA

ÇÃ
O

 • Fichas de Avaliação 
• Questão-Aula  
• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 
 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 
 
 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

APOIO AO ESTUDO – 4º ANO 
(SUPORTE ÀS APRENDIZAGENS ASSENTE NUMA METODOLOGIA E INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS COMPONEBTES DO CURRÍCULO)  

O
RG

AN
IZ

AÇ
Ã

O
 P

ES
SO

A
L 

40
% 
 

 Organizar o dossiê e cadernos diários. 
 Identificar dúvidas e dificuldades.  
 Gerir o tempo aquando da realização de trabalhos. 
 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da diferença/ do ou-

tro  
(A, B, E, F, H) 

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

 

 - Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo (grelha de critérios de 
correção). 
 

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 D

E 
M

ÉT
O

D
O

S 
E 

TÉ
CN

IC
AS

 D
E 

ES
TU

D
O

 

60
% 

Pesquisa, tratamento e seleção da informação 
 Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e re-
levantes de acordo com o tema a desenvolver.  
 Compreender e integrar saberes. 
 
Trabalho colaborativo 
 Conhecer regras de trabalho em grupo.  
 Utilizar processos de registo de ideias e planeamento. 
 Desenvolver atividades/projetos de trabalho multidiscipli-
nar. 
 Tomar decisões sobre o trabalho a realizar, aplicando téc-
nicas de estudo adquiridas.  
 Apresentar oralmente um trabalho de grupo. 
 Avaliar o trabalho realizado mobilizando diferentes crité-
rios de argumentação.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ in-
formado 

(A, B, G, I, J) 
 

 Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

 Criativo 
 (A, C, D, J) 

 
 Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 

 
Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Respeitador da diferença/ do ou-

tro  
(A, B, E, F, H) 

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

 
- Trabalhos 
Individuais/ pares /de 
Grupo (grelha de critérios de 
correção). 
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Segundo e Terceiro Ciclos 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PORTUGUÊS - 2º E 3º CICLOS  
DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

 

15
% 

Compreensão- 10% 
 Interpreta textos orais breves. .   

 Utiliza procedimentos para registar e reter a informação.   

 
Expressão  - 5% 
 Produz textos orais com diferentes finalidades e com coerência.   

 Apresenta argumentos.    

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  

LE
IT

U
RA

 /
 E

D
U

CA
ÇÃ

O
 L

IT
ER

Á
RI

A 

40
% 

 Lê em voz alta palavras e textos.     
 Lê textos diversos. .   
  Compreende o sentido dos textos.   
 Faz inferências a partir da informação contida no texto.   
 Organiza a informação contida no texto.   
 Avalia criticamente textos.   

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  

 Lê e interpreta textos literários.  
 Toma consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são representa-

dos nos textos literários.  
 Lê e escreve para fruição estética.  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  

Criativo  
(A, C, D, J)  

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  

ES
CR

IT
A  

25
% 

 Desenvolver o conhecimento da ortografia.   
 Planificar a escrita de textos.  
 Redigir corretamente  
 Escrever textos narrativos.   
 Escrever textos expositivos/informativos.  
 Escrever textos descritivos.  
 Escrever textos de opinião.  
 Escrever textos diversos.  

 Rever textos escritos.  

 
Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  
Criativo  

(A, C, D, J)  
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  

Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  

Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  

G
RA

M
Á

TI
CA

 

20
% 

 Explicita aspetos fundamentais da morfologia.   
 Reconhece e conhece classes de palavras.  
 Analisa e estrutura unidades sintáticas.  
 Reconhece propriedades das palavras e formas de organização do léxico.   

 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J)  

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
D

E 
AV

AL
IA

ÇÃ
O

 

• Fichas de Avaliação 
• Questão-Aula  

• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INGLÊS 2º E 3º CICLOS 
DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

  3
5%

 

15
% 

Compreensão oral  
Compreender, com alguma facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir 
conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; 
compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atu-
ais ou de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, mensagens e informações 
diversas.  

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Conhecedor / sabedor/ culto / informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador / organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Respeitador da diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Participativo / colaborador 
(B, C, D, E, F) 

15
% 

Produção oral  
 .(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 

adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; produzir, 
de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal.  
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e refor-
mular o discurso; combinar com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia; 
interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, infor-
mações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos.  

5% 

Leitura oral  
 Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna;  

 Pronunciar/ler com correção, expressões e frases familiares da língua inglesa. 

ES
CR

IT
A 

  5
0%

 

25
% 

Compreensão da Escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; identi-
ficar os pontos principais em textos jornalísticos; compreender textos factuais sobre 
assuntos de interesse pessoal ou cultural; seguir o essencial em textos argumentati-
vos breves sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de natureza 
diversa; utilizar dicionários diversificados.  

Conhecedor / sabedor / culto / informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador / organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

25
% 

Expressão Escrita 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; escrever co-
mentários e mensagens em blogues e redes sociais; responder a um inquérito, postal 
e/ou email.  
Produzir textos utilizando vocabulário comum, mas diversificado; recontar um acon-
tecimento, descrevendo experiências, impressões, reações ou sentimentos; escrever 
sobre os temas da atualidade estudados.  

Conhecedor / sabedor / culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

G
RA

M
Á

TI
CA

 

15
% 

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

do funcionamento da língua. 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Conhecedor/sabedor/ culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
D

E 
AV

AL
IA

ÇÃ
O

 • Fichas de Avaliação 
• Questão-Aula  

• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FRANCÊS - 3º CICLO 

DOMÍNIO / 
PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

  3
5%

 

15
% 

 Compreensão oral  
- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em documen-
tos curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidade, 
canções, videoclipes, publicações digitais, entre outros), sobre o meio envolvente e situações 
variadas, constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente e arti-
culados de forma clara e pausada. 
- Observação, recolha e interpretação de elementos culturais distintos da língua estrangeira; - 
relativização de conceções do mundo e análise das variações. 
- Utilização de estratégias adequadas para superar dificuldades e obstáculos na aprendizagem; 
- análise de erros e explicitação das ocorrências; - seleção de recursos adequados em suportes 
diversificados para resolver problemas e realizar tarefas. 

Conhecedor/sabedor / culto / informado 
(A,B,E,G,I,J)  

  
Comunicador  
(A,B,D,E,H,I,J)  

  
Questionador 

(A,B,D,E,F,G,I,J)  
  

Crítico / Analítico 
(A,B,C,D,E,H)  

 
Criativo  

(A,C,D,E,H,J)  
  

Indagador / investigador  
(A,C,D,E,F,H,I)  

  
Participativo / colaborador 

(B,C,D,E,F)  
  

Sistematizador / organizador  
(A,B,C,E,F,I,J)  

 
Leitor 

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

Respeitador do outro e da diferença 
(A,B,C,F,J) 

 
Responsável e autónomo  

(C,D,E,F,G,I,J) 

15
% 

Expressão oral  
- Exprimir-se, de forma muito simples, pronunciando de forma geralmente compreensível e 
apoiando-se num texto memorizado com um repertório muito limitado de palavras, expressões 
isoladas e frases curtas para: - se apresentar; - apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, 
gostos, preferências, projetos, serviços, lugares e factos. 
- Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem estrutura-
das, tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e 
usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares, com 
pronúncia suficientemente clara, para:  - trocar ideias e informações; - descrever situações, 
narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros; - exprimir opiniões, gostos e preferências. 
- Observação, recolha e interpretação de elementos culturais distintos da língua estrangeira; - 
relativização de conceções do mundo e análise das variações. 
- Utilização de estratégias adequadas para superar dificuldades e obstáculos na aprendizagem; 
- análise de erros e explicitação das ocorrências; - seleção de recursos adequados em suportes 
diversificados para resolver problemas e realizar tarefas. 

5
% 

Leitura oral  
- Articular sons da língua francesa não existentes na língua materna;  
- Pronunciar/ler com correção, expressões e frases familiares da língua francesa. 

   
   

   
ES

CR
IT

A
   

50
%

 

25
% 

Compreensão da Escrita 
- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em mensagens 
e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de im-
prensa, publicações digitais, textos literários, entre outros), sobre o meio envolvente e situa-
ções variadas e constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 
- Observação, recolha e interpretação de elementos culturais distintos da língua estrangeira; - 
relativização de conceções do mundo e análise das variações. 
- Utilização de estratégias adequadas para superar dificuldades e obstáculos na aprendizagem; 
- análise de erros e explicitação das ocorrências; - seleção de recursos adequados em suportes 
diversificados para resolver problemas e realizar tarefas. 

 
Conhecedor/sabedor / culto / informado 

(A,B,E,G,I,J)  
Comunicador 
( A,B,D,E,H,I,J)  
Questionador 

(A,B,D,E,F,G,I,J)  
Crítico / Analítico 

(A,B,C,D,E,H)  
Respeitador do outro e da diferença 

(A,B,C,F,J) 
Responsável e autónomo  

(C,D,E,F,G,I,J) 
 

25
% 

Expressão Escrita 
- Escrever correspondência (7ºano: 30-40 palavras; 8ºano: 50-60 palavras; 9ºano: 60-80 pala-
vras) sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções textuais e so-
ciolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias 
com diferentes conetores de coordenação e subordinação para:- pedir e dar informações; - 
descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros; - exprimir opiniões, gostos e preferências. 
- Redigir textos (7ºano: 30-40 palavras; 8ºano: 50-60 palavras; 9ºano: 60-80 palavras) em su-
portes diversos sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções tex-
tuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com dife-
rentes conetores de coordenação e subordinação para: - descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou futuros;  - exprimir opiniões, 
gostos e preferências. 
- Observação, recolha e interpretação de elementos culturais distintos da língua estrangeira; - 
relativização de conceções do mundo e análise das variações. 
- Utilização de estratégias adequadas para superar dificuldades e obstáculos na aprendizagem; 
- análise de erros e explicitação das ocorrências; - seleção de recursos adequados em suportes 
diversificados para resolver problemas e realizar tarefas. 

Criativo  
(A,C,D,E,H,J)  

  
Indagador / investigador  

(A,C,D,E,F,H,I)  
  

Participativo / colaborador  
(B,C,D,E,F)  

  
Sistematizador / organizador  

(A,B,C,E,F,I,J) 
 

Respeitador do outro e da diferença 
(A,B,C,F,J) 

 
Responsável e autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 
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G
RA

M
Á

TI
CA

 

15
% 

Léxico e Gramática  
Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Conhecedor/sabedor/ culto/informado 
(A, B, G, I, J) 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

Respeitador do outro e da diferença 
(A,B,C,F,J) 

Responsável e autónomo  
(C,D,E,F,G,I,J) 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
 D

E 
AV

AL
IA

ÇÃ
O

 

• Fichas de Avaliação 
• Questão-Aula  
• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS - 2º CICLO 
Domí-
nios / 
Temas 

Fator de 
pondera-

ção 

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil 
dos Alunos 

Instrumentos 
de avaliação 

 
N

at
ur

ez
a 

do
 c

on
he

ci
m

en
to

 c
ie

nt
ífi

co
 

 80% 

-  Seleciona e organiza informação a partir de fontes diversas, in-
tegrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.   
  
- Descreve e classifica entidades e processos com base em crité-
rios, compreendendo a sua pertinência.   
  
- Constrói explicações científicas baseadas em conceitos e evidên-
cias científicas, obtidas através da realização de atividades práti-
cas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experi-
mentais - planeadas para responder a problemas.   
  
- Constrói, usa, discute e avalia modelos que representem estru-
turas e sistemas.   
  
- Reconhece que a ciência é uma atividade humana, com objeti-
vos, procedimentos e modos de pensar próprios, através da ex-
ploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documen-
tem a sua natureza.   
  
- Aplica as competências desenvolvidas em problemáticas atuais 
e em novos contextos.   
  
- Formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacio-
nadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).   
  
- Integra saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temá-
ticas de Ciências Naturais.   
  
- Interpreta problemáticas do meio com base em conhecimentos 
adquiridos.   
  
- Desenvolve uma atitude crítica construtiva que conduza à me-
lhoria das condições de vida e da saúde individual e coletiva. 

Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I)  

  
    
  

Respeitador da diferença/ do ou-
tro 

 (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)  

  
   

Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G)  

 
Autoavaliador (transversal às 

áreas)  

Fichas 
de avali-

ação 
 

Questões 
aula 

 
Relatórios 

 

Grelha de 
observa-

ção direta 

   15% 

Comuni-
cação 
em ci-
ência 

5% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS E FÍSICO-QUÍMICA - 3º CICLO 

 
 

Domínios 
Pon-
dera-
ção 

Aprendizagens Específicas 
Descritores de Desem-

penho 
 (Perfil do Aluno) 

Instrumentos de Avaliação 
Formativa 

(Podem não ser utilizados to-
dos os instrumentos)  

CONHECI-
MENTO CIENTÍ-

FICO 

 
 

 
 

 
 
70% 

 Adquirir, compreender e aplicar os conhecimentos/conteúdos 
programáticos previstos nas planificações de cada ano de es-
colaridade, cuja elaboração atendeu às aprendizagens essen-
ciais e ao Perfil do aluno; 

 Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documen-
tem a natureza do conhecimento científico; 

 Articular e mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas 
para aprofundar tópicos de Físico- Química / Ciências Natu-
rais. 

 Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes pré-
vios, para construir novos conhecimentos. 

 Interpretar, relacionar, articular, analisar e mobilizar os co-
nhecimentos, na resolução de problemas. 

 Aplicar conhecimentos/aprendizagens a novas situações. 

Conhecedor/ sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Questionador/Investigador 

(A, C, D, F, G, I, J) 
 

Respeitador da diferença/do ou-
tro  

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador / Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Comunicador / Interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 
 

Participativo / Colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável / Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(A, B, E, F, G, I, J) 

 
Autoavaliador 

(transversal a todas as áreas) 

Fichas de avaliação 

Fichas de trabalho  

Questões-aula 

Relatórios/Guiões 
de atividades práti-

cas e/ou experi-
mentais individuais 

ou em grupo 

Trabalhos realiza-
dos individual-

mente e/ ou em 
grupo 

Projetos 

Grelha de observa-
ção (da qualidade 

da participação nas 
atividades letivas)  

Apresentação 
oral/escrita de Tra-

balhos /Relató-
rios/Projetos  

 

 

TRABALHO PRÁ-
TICO E OU EXPE-

RIMENTAL 

 
 
 
 
 
 
15% 

 Formular hipóteses sobre situações problema; 
 Planificar, simular e realizar atividades laboratoriais/experi-

mentais; 
 Identificar o material e reagentes de laboratório utilizados nas 
atividades experimentais;  
 Manusear corretamente os materiais e instrumentos utiliza-

dos no laboratório. 
 Executar técnicas e procedimentos específicos da disciplina; 
 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de con-

trolo e variáveis controladas, dependentes e independentes; 
 Efetuar corretamente os registos e analisar adequadamente 

os resultados obtidos. 

COMUNICAÇÃO 
EM CIÊNCIA 

 
 
 

15% 

 Argumentar e defender de forma adequada e sustentada, as 
suas opiniões por escrito e oralmente, apontando alternati-
vas; 

•Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente funda-
mentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente (CTSA); 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação no de-
senvolvimento de pesquisa e apresentação de trabalhos; 

• adequar comportamentos em contextos de cooperação, parti-
lha, colaboração e competição; 
 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede; 
• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argu-
mentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e 
 participar na sociedade. 

Avaliação Sumativa 

Na definição da classificação final de cada período entram todas as competências anteriormente definidas, e avaliadas, nas respetivas pondera-
ções, numa perspetiva de avaliação contínua, verificando-se o progresso do aluno e o seu empenhamento nas atividades propostas. 

A participação dos alunos, como intervenientes no processo de avaliação, assenta em mecanismos de auto e heteroavaliação.  

No final de cada período o aluno preenche uma ficha de autoavaliação que lhe permitirá desenvolver o espírito crítico, de responsabilidade e de 
autonomia. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OFICINA DAS CIÊNCIAS – 2º CICLO 
 

Dominios Ponderação Descritores Aprendizagens específicas Instrumentos 
de avaliação 

 
Capacidade de obser-
vação 

20% 
Indagador/ Investigador 

 (C, D, F, H, I)   
Respeitador da diferença/ do ou-

tro  
(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)     

Cuidador de si e do outro (B, E, F, 
G)  

Autoavaliador (transversal às 
áreas)  

 
 
Construir explicações científicas basea-
das em conceitos e evidências científi-
cas, obtidas através da realização de ati-
vidades práticas diversificadas – labora-
toriais, de campo, de pesquisa, experi-
mentais - planeadas para responder a 
problemas.  
 
 
 
 
Selecionar e organizar informação a 
partir de fontes diversas, integrando sa-
beres prévios para construir novos co-
nhecimentos.  
 
 

 

 

 

Grelha de obser-
vação de desem-
penho;  

 

Relatórios 

 

Participação oral 

 
Comunicação científica 
 

20% 

Capacidade de questio-
nar o ambiente e a re-
lação Homem/ambi-
ente 
 

20% 

 
Compreensão dos fe-
nómenos naturais 
 

10% 

 
Elabora relatórios 

30% 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OFICINA DAS CIÊNCIAS – 3º CICLO 
 

Domínios Ponde-
ração Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 

 (Perfil do Aluno) 

Instrumentos de Avalia-
ção Formativa 

(Podem não ser utilizados to-
dos os instrumentos)  

CONHECI-
MENTO CIENTÍ-

FICO 

20
% 

 Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes pré-
vios, para construir novos conhecimentos. 

 Interpretar, relacionar, articular, analisar e mobilizar os conhe-
cimentos, na resolução de problemas. 

Conhecedor/ sabedor/culto/ 
informado (A, B, G, I, J) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Questionador/Investigador 

(A, C, D, F, G, I, J) 
 

Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Sistematizador / Organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

Comunicador / Interventor 
(A, B, D, E, G, H, I) 

 
Participativo / Colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável / Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 
Cuidador de si e do outro 

(A, B, E, F, G, I, J) 
 

Autoavaliador 
(transversal a todas as áreas) 

Relatórios/Guiões de 
atividades práticas 
e/ou experimentais 
individuais ou em 

grupo 

Trabalhos realizados 
individualmente e/ ou 

em grupo 

Projetos 

Grelha de observação 
(da qualidade da par-
ticipação nas ativida-

des letivas)  

Apresentação oral/es-
crita de Trabalhos/Re-

latórios/Projetos  

TRABALHO 
PRÁTICO E OU 

EXPERIMENTAL 

40
% 

 Formular hipóteses sobre situações problema; 
 Planificar, simular e realizar atividades laboratoriais/experi-

mentais; 
 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo 

e variáveis controladas, dependentes e independentes; 
 Efetuar corretamente os registos e analisar adequadamente os 

resultados obtidos. 

COMUNICA-
ÇÃO EM CIÊN-

CIA 

40
% 

 Argumentar e defender de forma adequada e sustentada, as 
suas opiniões por escrito e oralmente, apontando alternativas; 

•Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente funda-
mentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA); 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação no desen-
volvimento de pesquisa e apresentação de trabalhos; 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, parti-
lha, colaboração e competição; 
 Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede; 
 Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argu-

mentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvol-
vendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MATEMÁTICA - 2º CICLO 

Domínios / 
Temas 

Fator de 
ponde-
ração 

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos 
Alunos 

Instrumentos de 
avaliação 

 
Conceitos e 

procedi-
mentos 

 

70% 

• Concebe e aplica estratégias na resolução de proble-
mas em contextos matemáticos e não matemáticos e 
avalia a plausibilidade dos resultados.   
  
 • Desenvolve a capacidade de abstração e de generali-
zação e de compreender e construir explicações e justi-
ficações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o 
recurso a exemplos e contraexemplos.   
  
• Exprimi, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, 
com precisão e rigor, e justifica raciocínios, procedi-
mentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e lin-
guagem próprios da matemática (convenções, nota-
ções, terminologia e simbologia).   
  
• Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o 
seu papel no desenvolvimento das outras ciências e do-
mínios da atividade humana e social.   
  
• Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhe-
cimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o 
próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.   
  
• Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em 
lidar com situações que envolvam a Matemática no seu 
percurso escolar e na vida em sociedade. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ in-
formado  

(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 / Desenvolvi-

mento da linguagem e da orali-
dade 

 (A, B, D, E, H)  
  

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) 

 
Autoavaliador (transversal às 

áreas)  
  

 

 

Fichas de 
avaliação 

 
 
 

Questões aula 
 
 
 

 

Grelha de obser-
vação direta 

Resolução 
de proble-
mas/racio-
cínio 

 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

 
 

Comunica-
ção mate-

mática 
10% 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MATEMÁTICA - 3º CICLO 

Domínio Fator de 
Ponderação 

Aprendizagens Específicas Descritores do 
perfil do aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Conceitos e 
Procedimen-
tos 

65 % 

- Conhece e compreende procedimentos, téc-
nicas, conceitos, propriedades e relações ma-
temáticas. 

- Aplica conhecimentos adquiridos a novas si-
tuações. 

- Domina procedimentos e técnicas diversifica-
das. 

Conhecedor / sabedor / culto / infor-
mado (A, B, I) 

Criativo (A, C, D) 

Crítico / Analítico (A, B, C, D) 

Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença do outro (A, B, 
E, F, H) 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador (A, F, I) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Participativo / colaborador (B, C, D, E, F) 

Responsável/autónomo 

 Fichas de avali-
ação 

Questões aula 
Trabalhos de 

pesquisa 
Relatórios 

Grelhas de ob-
servação 

Resolução de 
problemas / 
raciocínio 
matemático 

25 % 

- Interpreta textos matemáticos, com rigor, 
formulando problemas. 

- Formula e resolve problemas, concebendo e 
aplicando estratégias de resolução e avaliando 
a plausibilidade dos resultados. 

- Resolve problemas que requeiram a aplica-
ção de conhecimentos já aprendidos e apoiem 
a aprendizagem de novos conhecimentos. 

- Desenvolve a capacidade de abstração e de 
generalização, e de compreender e construir 
argumentos matemáticos e raciocínios lógi-
cos. 
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Comunicação 
matemática 10 % 

Comunica de forma adequada com os outros, 
utilizando linguagem matemática, oralmente 
e por escrito, para descrever, explicar e justifi-
car procedimentos, raciocínios e conclusões. 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F) 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 2º CICLO 
Domínio Fator de 

Pondera-
ção 

Aprendizagens Específicas Descritores do perfil dos alunos Instrumentos 
de avaliação 

Segurança, 
Responsabili-
dade e res-
peito em am-
bientes digi-
tais. 

20 % 
Adotar uma atitude crítica, refletida e res-
ponsável no uso de tecnologias, ambien-
tes e serviços digitais. 

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) 

Projetos ou tes-
tes de avalia-

ção; 
 

Fichas de traba-
lho; 

 
Trabalhos de 

grupo/Individu-
ais; 

 
Grelhas de ob-

servação 

Investigar e 
Pesquisar 

20 % Planificar estratégias de investigação e de 
pesquisa a realizar online. 

Comunicar e 
Colaborar 20 % Mobilizar estratégias e ferramentas de co-

municação e colaboração. 

Criar e Inovar 40% 

Explorar ideias e desenvolver o pensa-
mento computacional e produzir artefac-
tos digitais criativos recorrendo a estraté-
gias e ferramentas digitais de apoio à cri-
atividade. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 3º CICLO 

Domínio Fator de 
Pondera-

ção 

AE – Aprendizagens essenciais Descritores do perfil dos alunos Instrumentos de 
avaliação 

Segurança, 
Responsabili-
dade e res-
peito em am-
bientes digi-
tais. 

10 % 
Adotar uma atitude crítica, refletida e res-
ponsável no uso de tecnologias, ambien-
tes e serviços digitais. 

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) 

Projetos ou testes 
de avaliação; 

 
Fichas de traba-

lho; 
 

Trabalhos de 
grupo/Individuais; 

 
Grelhas de obser-

vação 

Investigar e 
Pesquisar 20 % Planificar estratégias de investigação e de 

pesquisa a realizar online. 

Comunicar e 
Colaborar 20 % 

Mobilizar estratégias e ferramentas de co-
municação e colaboração. 
Identificar novos meios e aplicações que 
permitem a comunicação e colaboração 

Criar e Inovar 50% 

Explorar ideias e desenvolver o pensa-
mento computacional e produzir artefac-
tos digitais criativos recorrendo a estraté-
gias e ferramentas digitais de apoio à cri-
atividade. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL - 2º CICLO 

Ca
pa

ci
da

de
s 

/ 
A

pt
i-

dõ
es

 c
ie

nt
ífi

ca
s 

- 
Fator de 

ponderação 
Domínio Descritores de desempenho Descritor de 

Perfil de aluno 
Instrumentos de 

avaliação 

25% 

 
Trata-

mento da 
Informa-
ção/Utili-
zação de 
Fontes 

Interpreta documentos; 
Seleciona informação sobre os temas em estudo; 
Formula hipóteses de interpretação de factos 
históricos; 
Realiza trabalhos simples de pesquisa. 

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico /Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 
 

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) 

 

 

Questão aula  

  

Participação oral  

  

Fichas de trabalho indivi-
duais e/ou de grupo  

  

Fichas de avaliação  

  

Relatórios (atividades 
práticas, visitas de es-

tudo)  

  

Produto dos trabalhos de 
grupo e/ou individuais  

  

Portfólio 

Registo de observação di-
reta focalizada no inte-
resse, na capacidade de 
intervenção e argumen-

tação, na participação, na 
autonomia e no empe-

nho.  
 

 Auto e heteroavalição. 
 
 
 

20% 
Comunicação 
em História 

 
Utiliza diferentes formas de comunicação escrita e 
oral, utilizando o vocabulário específico da Histó-
ria; 
Recria situações históricas sob a forma plástica, dramá-
tica ou outra. 

 
 

45% 

Compreensão 
Histórica 

 
 - Temporali-
dade 
 - Espaciali-
dade 
 - Contextuali-
zação 

 

 
Identifica e caracteriza fases da evolução da História; 
Localiza no tempo acontecimentos e processos; 
Estabelece relações entre passado e presente 
Localiza no espaço com recurso a diferentes formas de re-
presentação espacial; 
Estabelece relações entre a organização do espaço e os 
condicionalismos físico-naturais; 
Distingue e relaciona aspetos de ordem demográfica, so-
cial, económica e política; 
Interpreta o papel dos indivíduos e dos grupos no processo 
histórico; 
Reconhece a existência de diferentes culturas. 

10% Comunicação 
oral 

Revela domínio dos conteúdos abordados; 
Participa nas aulas; 
Utiliza corretamente o Português e a linguagem específica 
da disciplina. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PATRIMÓNIO E HISTÓRIA LOCAL – 2º E 3º CICLOS  
 

Ca
pa

ci
da

de
s 

/ 
A

pt
id

õe
s 

ci
en

tíf
ic

as
 - 

10
0%

 

Domínios Descritores de desem-
penho 

Descritor de Per-
fil de aluno 

Instrumentos 
de 

avaliação 

Fator de 
ponderação 

 
Tratamento 
da Informa-

ção 
/ 

Utilização de 
Fontes 

Conhecer e aplicar conceitos, 
relacionados com os temas a de-
senvolver. 
Pesquisar e selecionar informa-
ção essencial ao processo de 
aprendizagem 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico /Analítico 
(A, B, C, D, G) 

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) 

 

 
 Observação direta 

das ações realizadas 
durante o trabalho 

individual e /ou 
grupo. 

 

. Trabalhos práticos. 
 

. Fichas formativas. 
 

. Trabalhos de pes-
quisa individual ou 

grupo. 
 

. Apresentações orais 
ou escritas de traba-

lhos. 
 

. Fichas de Autoavali-
ação. 

. 

40 

Compreensão  

Produzir trabalhos criativos so-
bre os temas 
Utilizar as Novas Tecnologias na 
elaboração e apresentação de tra-
balhos 
Organização e apresentação de 
trabalhos 

20% 

 
Comunicação 

 
 

 
 

Participação e envolvimento 
Autonomia e iniciativa 
Responsabilidade e aplicação 
de regras 
Respeito e interajuda na rela-
ção com os outros 

40% 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CLUBE DE TEATRO – 2º CICLO  
 

Domínios Descritores de desempenho Ponderação Perfil do aluno 

SA
BE

R 
/ 

SA
BE

R 
FA

ZE
R 

Contextos de tea-
tro 
Regras do jogo 
dramático 
Operacionalização 
de conceitos 
Domínio de técni-
cas 

 Conhece e identifica elementos da história do teatro 
 Sabe o significado e pratica a improvisação, a mímica e 

a expressão vocal e corporal. 
 Sabe o que significa - qualidade artística, sentido esté-

tico, símbolo, jogo teatral, situação dramática e tensão 
dramática. 

 Adquire competências de espetador  
 Desenvolve competências críticas 

  

50% 

Respeitador da diferença / 
do outro 

(A, B, E, F, H) 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Conhecedor / sabedor/ culto 
/ informado 
(A, B, G, I, J) 

Sistematizador / organizador 
(A, B, C, I, J) 

Participativo / colaborador 
(B, C, D, E, F) 

SA
BE

R 
SE

R 
/ 

SA
BE

R 

ES
TA

R Responsabilidade 
Participação 
Autonomia 

 Coopera com os colegas nas tarefas e/ou projetos  
 Empenha-se e concentra-se nos trabalhos 
 Realiza os trabalhos no tempo indicado 
 Respeita regras de convivência e trabalho. 
 Respeita o espaço e os equipamentos 

50% 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO • Observação direta 
• Apresentação dos trabalhos 

A percentagem final obtida por cada aluno, será convertida numa menção qualitativa, atendendo à seguinte escala: 
Entre 0% e 49%=Insuficiente; 
Entre 50% e 69%=Suficiente; 
Entre 70% e 89%=Bom; 
Entre 90% e 100%=Muito Bom. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO HISTÓRIA  - 3º CICLO 

10
0 

%
 

Domínios Descritores de desempenho 

Descritores de perfil de 
desempenho 

Fator de pon-
deração 

Instrumentos de Avalia-
ção 

Tratamento da 
Informação / Uti-

lização de 
Fontes 

 
 Pesquisa, de forma autónoma mas planificada 
 Analisa fontes de natureza diversa, distin-

guindo informação explícita e implícita 
 Analisa textos historiográficos 
 Utiliza com segurança conceitos operató-

rios e metodológicos da disciplina 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado  
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Criativo 
 (A, C, D, J) 

 
 

Crítico/Analí-
tico 

 (A, B, C, D, G) 
 
 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro 

 (A, B, E, F, H)  
 
 

Sistematizador/ organiza-
dor  

(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) 

       25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Fichas de Avaliação 
- Trabalhos individuais 
e/ou grupo 
- Questão aula 
- Questões orais 
- Registo de observação 
direta focalizada no inte-
resse, na capacidade de 
intervenção e argumenta-
ção na participação, na au-
tonomia e no empenho 
- Portefólio 
- Visita(s) de estudo e ati-
vidades práticas 
- Registo de auto e Hete-
roavaliação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compreensão 
Histórica: 

 
 

- Temporalidade 

- Espacialidade 

- Contextualização 

 Situa cronológica e espacialmente aconteci-
mentos e processos relevantes, relacio-
nando-os com os contextos em que ocorrem. 

 Identifica a multiplicidade de fatores e a rele-
vância da ação de indivíduos ou grupos, rela-
tivamente a fenómenos históricos circunscri-
tos no tempo e no espaço. 

 Situa e caracteriza aspetos relevantes da His-
tória de Portugal, europeia e mundial. 

 Relaciona a História de Portugal com a Histó-
ria europeia e mundial. 

 Mobiliza conhecimentos de realidades histó-
ricas estudadas para fundamentar opiniões, 
relativas a problemas nacionais e do mundo 
contemporâneo, e para intervir de modo res-
ponsável no seu meio envolvente 

 Problematiza as relações entre passado e pre-
sente 

   55 % 

 
 

 
Comunicação es-

crita 

Utiliza corretamente a terminologia específica da 
disciplina 
 Organiza os conteúdos de forma coerente 
 Utiliza um discurso globalmente adequado, 

podendo apresentar falhas que não compro-
metam a sua clareza.  

10% 

Comunicação Oral 

 Revela domínio dos conteúdos abordados 
 Participação 
 Utiliza corretamente o Português e a 

linguagem específica da disciplina  
10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO GEOGRAFIA  - 3º CICLO 
 

 
Domínios 

 
Descritores de Desempenho 

Descritores de Perfil de 
aluno 

 
Ponderação 

Instrumentos 
de Avaliação 

 
Localizar e com-
preender 

 Domina e articula as aprendizagens essenci-
ais. 

 Analisa e interpreta documentos de inte-
resse geográfico (mapas, gráficos, ima-
gens…) 

 Descreve, interpreta e relaciona situações, 
fenómenos e distribuições geográficas; 

 Localiza lugares através das coordenadas ge-
ográficas 

 Mobiliza conhecimentos para fundamentar 
ideias e argumentar utilizando o vocabulário 
específico da disciplina. 

 Formula hipóteses de interpretação de fac-
tos/fenómenos. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testes Escritos 
 

Trabalhos individu-
ais/grupo 

Questões Aula 
 

Questões Orais 
 

 
Registo de obser-

vação direta focali-
zada no interesse, 
na capacidade de 
intervenção, e ar-
gumentação, na 
participação, na 
autonomia e no 

empenho 
 

Registo de autoa-
valiação 

os lugares e as re-
giões 

 

  

  

  
60% 

  

  Adquire e desenvolve hábitos de trabalho in-
dividual e em grupo. 

 Pesquisa de forma autónoma e utiliza crité-
rios de qualidade na seleção da informação. 

 Utiliza as TIC como meio de pesquisa para o 
conhecimento e compreensão do espaço ge-
ográfico. 

 Recolhe, trata e interpreta informação geo-
gráfica e mobiliza a mesma na construção de 
respostas para os problemas estudados. 

 Desenvolve as competências de análise e in-
terpretação de documentos (mapas, gráficos 
e textos, imagens…). 

 Representa gráfica, cartográfica e estatistica-
mente a informação geográfica. 

 Revela curiosidade pelo saber geográfico. 

 

  
 

Problematizar e 
debater as 

 

inter-relações en-
tre 
fenómenos e es-
paços 

 

geográficos. 20% 

  

  

Comunicação es-
crita e oral 

 Revela domínio dos conteúdos abordados 
 Frequência com que participa nas aulas 
 Utiliza corretamente o Português e a lingua-

gem específica da disciplina 

20% 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO MUSICAL - 2º CICLO 
 

DOMÍNIOS  
 DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO  

PERFIL DOS ALU-
NOS 

INSTRUMENTOS DE AVA-
LIAÇÃO 

Interpretação e 
comunicação. 

 

 
Co

nh
ec

im
en

to
s,

 c
ap

ac
id

ad
es

 e
 a

tit
ud

es
. 

10
0%

 

Revela domínio técnico instrumental 
(flauta). 20% D-F-H  

 
Grelhas de registo da obser-
vação: 
  
Teste prático (flauta) registo 
da avaliação; 
 
Teste canto, registo da avali-
ação; 
 
Questões orais, registo; 
 
Trabalhos de grupo, registo 
(canto e manipulação de ins-
trumentos); 

Revela domínio técnico vocal e corporal. 20% D-F-H 

 
 

Apropriação e  
reflexão. 

 

Utiliza, reconhece, compara e investiga 
vocabulário específico musical. 20% A-D-H 

Experimentação 
e criação. 

Improvisa e compõe peças musicais. 20% B-D-F-H 

Manipula instrumentos musicais diversos 
e aplica as técnicas de execução. 20% D-F-H 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 5ºANO 

DOMÍNIOS 
 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES  INSTRUMENTOS DE AVA-
LIAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
10% 

Identificar as capacidades físicas: resistência, 
força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coor-
denação (geral), de acordo com as características 
do esforço realizado. 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo 

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da Diferença 
(E) 

 
Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si e do outro 
(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questiona-
mento oral. 
Aplicado pelo menos 
um em cada perí-
odo.  

ATIVIDADES FÍSICAS 
70% 

 
 

Coopera com os companheiros para o alcance do obje-
tivo, nos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas ele-
mentares em todas as funções, conforme a oposição 
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em 
grupo da Ginástica, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação das destrezas, e 
apreciando os esquemas de acordo com esses crité-
rios. 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, sal-
tos, corridas, lançamentos e marcha, em equipa, cum-
prindo corretamente as exigências elementares, técni-
cas e do regulamento, não só como praticante, mas 
também como juiz. 

Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas 
ações para orientar o seu deslocamento com intenci-
onalidade e oportunidade na realização de sequências 
rítmicas, percursos ou jogos. 
Desloca-se com segurança no Meio Aquático, coorde-
nando a respiração com as ações propulsivas específi-
cas das técnicas selecionadas. 

Observação sistemática 
dos elementos técnico-
táticos (em exercício, 
prova, composição ou 
jogo), registada em gre-
lhas. É obrigatória pelo 
menos uma observação 
por período e por matéria 
lecionada. 
 
Observação sistemática 
registada em grelhas, no 
momento de avaliação 
prática. 

APTIDÃO FÍSICA 
20% 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando apti-
dão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, 
para a sua idade e género. 

Recolha dos dados quantitati-
vos do desempenho dos alu-
nos na bateria de testes de 
Condição Física - FitEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 6ºANO 

DOMÍNIOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES  INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
10% 

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 funciona-
mento do seu organismo durante a atividade física. 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo 

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da Diferença 
(E) 

 
Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si e do outro 
(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questionamento 
oral. 
Aplicado pelo menos 
um em cada período.  

ATIVIDADES FÍSICAS 
70% 

Coopera com os companheiros para o alcance do 
objetivo, nos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 
com oportunidade e correção as ações técnico-táti-
cas elementares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, 
não só como jogador, mas também como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em 
grupo da Ginástica, aplicando os critérios de corre-
ção técnica, expressão e combinação das destrezas, 
e apreciando os esquemas de acordo com esses cri-
térios. 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos e marcha, em equipa, 
cumprindo corretamente as exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, não só como praticante, 
mas também como juiz. 

Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas 
Expressivas, sequências de elementos técnicos ele-
mentares em coreografias individuais e ou em 
grupo, aplicando os critérios de expressividade, de 
acordo com os motivos das composições. 

Desloca-se com segurança no Meio Aquático, coor-
denando a respiração com as ações propulsivas es-
pecíficas das técnicas selecionadas. 

Observação sistemática 
dos elementos técnico-
táticos (em exercício, 
prova, composição ou 
jogo), registada em gre-
lhas. É obrigatória pelo 
menos uma observação 
por período e por 
matéria lecionada. 
 
Observação sistemática 
registada em grelhas, 
no momento de ava-
liação prática. 

APTIDÃO FÍSICA 
20% 

 
Desenvolve capacidades motoras evidenciando apti-
dão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITes-
cola®, para a sua idade e género. 

Recolha dos dados 
quantitativos do de-
sempenho dos alu-
nos na bateria de 
testes de Condição 
Física - FitEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 7ºANO 

 
DOMÍNIOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES  INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
10% 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os 
benefícios do exercício físico para a saúde. 
Interpretar a dimensão sociocultural dos des-
portos na atualidade e ao longo dos tempos, no-
meadamente os jogos olímpicos e paralímpicos. 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo 

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da Diferença 
(E) 

 
Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si e do outro 
(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questionamento 
oral.  
Aplicado pelo menos um 
em cada período.  

ATIVIDADES FÍSICAS 
70% 

Coopera com os companheiros para o alcance 
do objetivo, nos Jogos Desportivos Coletivos, re-
alizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as fun-
ções, conforme a oposição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas individuais 
e em grupo da Ginástica, aplicando os critérios 
de correção técnica, expressão e combinação 
das destrezas, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 

Realiza e analisa provas combinadas no Atle-
tismo, saltos, corridas, lançamentos e marcha, 
em equipa, cumprindo corretamente as exigên-
cias elementares, técnicas e do regulamento, 
não só como praticante, mas também como 
juiz. 

Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmi-
cas Expressivas, sequências de elementos técni-
cos elementares em coreografias individuais e 
ou em grupo, aplicando os critérios de expressi-
vidade, de acordo com os motivos das composi-
ções. 

Desloca-se com segurança no Meio Aquático, 
coordenando a respiração com as ações propul-
sivas específicas das técnicas selecionadas. 

Observação sistemática 
dos elementos técnico- 
táticos (em exercício, 
prova, composição ou 
jogo), registada em gre-
lhas. É obrigatória pelo 
menos uma observação 
por período e por 
matéria lecionada.  
Observação sistemática 
registada em grelhas, no 
momento de avaliação 
prática. 

APTIDÃO FÍSICA 
20% 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando 
aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadra-
das na Zona Saudável de Aptidão Física do pro-
grama FITescola®, para a sua idade e género. 

Recolha dos dados 
quantitativos do de-
sempenho dos alunos 
na bateria de testes 
de Condição Física- Fi-
tEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 8ºANO 

DOMÍNIOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES  INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
10% 

Relacionar aptidão física e saúde e identifi-
car os fatores associados a um estilo de 
vida saudável, nomeadamente o desenvol-
vimento das capacidades motoras. 
Identificar e interpretar os valores olímpi-
cos e paralímpicos, compreendendo a sua 
importância para a construção de uma so-
ciedade moderna e inclusiva. 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo 

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da Diferença 
(E) 

 
Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si e do outro 
(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questionamento 
oral.  
Aplicado pelo menos um 
em cada período.  

ATIVIDADES FÍSICAS 
70% 

Coopera com os companheiros para o al-
cance do objetivo, nos Jogos Desportivos 
Coletivos, realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elemen-
tares em todas as funções, conforme a 
oposição em cada fase do jogo, aplicando 
as regras, não só como jogador, mas tam-
bém como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas indivi-
duais e em grupo da Ginástica, aplicando 
os critérios de correção técnica, expressão 
e combinação das destrezas, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses crité-
rios. 

Realiza e analisa provas combinadas no 
Atletismo, saltos, corridas, lançamentos e 
marcha, em equipa, cumprindo correta-
mente as exigências elementares, técnicas 
e do regulamento, não só como praticante, 
mas também como juiz. 

Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades 
Rítmicas Expressivas, sequências de ele-
mentos técnicos elementares em coreo-
grafias individuais e ou em grupo, apli-
cando os critérios de expressividade, de 
acordo com os motivos das composições. 

Desloca-se com segurança no Meio Aquá-
tico, coordenando a respiração com as 
ações propulsivas específicas das técnicas 
selecionadas. 

Observação sistemática 
dos elementos técnico- 
táticos (em exercício, 
prova, composição ou 
jogo), registada em gre-
lhas. É obrigatória pelo 
menos uma observação 
por período e por 
matéria lecionada.  
Observação sistemática 
registada em grelhas, no 
momento de avaliação 
prática. 

APTIDÃO FÍSICA 
20% 

Desenvolve capacidades motoras eviden-
ciando aptidão muscular e aptidão aeró-
bia, enquadradas na Zona Saudável de Ap-
tidão Física do programa FITescola®, para a 
sua idade e género. 

Recolha dos dados 
quantitativos do de-
sempenho dos alunos 
na bateria de testes 
de Condição Física- Fi-
tEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA – 9ºANO 

DOMÍNIOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES  INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

CONHECIMEN-
TOS 
10% 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores 
associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente 
o desenvolvimento das capacidades motoras, a compo-
sição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afe-
tividade e a qualidade do meio ambiente. 
Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da 
atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 
identificando fenómenos associados a limitações e pos-
sibilidades de prática dos desportos e das atividades fí-
sicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnoló-
gica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relaci-
onando-os com a evolução das sociedades. Conhecedor 

(I,J) 
 

Criativo 
(D) 

 
Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da Diferença 
(E) 

 
Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si e do outro 
(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questionamento 
oral.  
Aplicado pelo menos um 
em cada período.  

ATIVIDADES FÍSI-
CAS 
70% 

Coopera com os companheiros para o alcance do obje-
tivo, nos Jogos Desportivos Coletivos, realizando com 
oportunidade e correção as ações técnico-táticas ele-
mentares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jo-
gador, mas também como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em 
grupo da Ginástica, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação das destrezas, e apre-
ciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, sal-
tos, corridas, lançamentos e marcha, em equipa, cum-
prindo corretamente as exigências elementares, técni-
cas e do regulamento, não só como praticante, mas tam-
bém como juiz. 

Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Ex-
pressivas, sequências de elementos técnicos elementa-
res em coreografias individuais e ou em grupo, apli-
cando os critérios de expressividade, de acordo com os 
motivos das composições. 

Desloca-se com segurança no Meio Aquático, coorde-
nando a respiração com as ações propulsivas específicas 
das técnicas selecionadas. 

Observação sistemática 
dos elementos técnico- 
táticos (em exercício, 
prova, composição ou 
jogo), registada em gre-
lhas. É obrigatória pelo 
menos uma observação 
por período e por 
matéria lecionada.  
Observação sistemática 
registada em grelhas, no 
momento de avaliação 
prática. 

APTIDÃO FÍSICA 
20% 

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão 
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Sau-
dável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a 
sua idade e género. 

Recolha dos dados 
quantitativos do desem-
penho dos alunos na ba-
teria de testes de Condi-
ção Física- FitEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO VISUAL – 2º CICLO 

 
 

DOMÍNIOS 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos, 
Capacidades e 

Atitudes 

 
 
 
 
 
 
 

100
% 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
PONDERAÇÃO 

ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIAS DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
Apropriação e Refle-

xão 
Conhece os elementos da linguagem 

visual. 
25% A  

Observação direta. 
 
Questionamento 
oral durante a exe-
cução dos trabalhos. 
 
Trabalhos produzi-
dos pelo aluno. 

 

 
Interpretação e Co-

municação 

É organizado na apresentação dos 
trabalhos. 

15% 
 

H 

Adota comportamentos adequados. 10% E,G 
 
 

Experimentação e Cri-
ação 

Utiliza instrumentos, materiais, aplica 
as técnicas 

e domina o vocabulário específico. 

40% I 

É persistente na execução dos traba-
lhos e na resolução de problemas. 

10% C,F 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO VISUAL – 3º CICLO 

 
 

DOMÍNIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos, 
Capacidades e 

Atitudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
% 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
PONDERAÇÃO 

ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIAS DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
 
 

Apropriação e 
Reflexão 

PARTICIPA NAS AULAS E NOS TRABA-
LHOS NELAS DESENVOLVIDOS, ADO-
TANDO COMPORTAMENTOS ADE-
QUADOS. 

25% A,B  
 
 
 
 
 
Observação direta 
 
Questionamento 
oral durante a 
execução dos tra-
balhos 
 
Trabalhos produ-
zidos pelo aluno 

 

 
 
 
 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

RESPONDE A QUESTÕES COLOCADAS 
SOBRE A MATÉRIA E DEMONSTRA CO-
NHECER ELEMENTOS SOBRE A LIN-
GUAGEM VISUAL. 
 

15% 
 

 C,D 

AQUANDO DAS AULAS ESPECÍFICAS 
DE TRABALHO DE GRUPO (1/3 DO TO-
TAL DE AULAS), PARTICIPA ATIVA-
MENTE E DE FORMA CONTINUADA 
NOS TRABALHOS DE GRUPO. PARTI-
CIPA AULA APÓS AULA NA ORGANI-
ZAÇÃO DO PORTE-FÓLIO DE GRUPO 
ADOTANDO COMPORTAMENTOS 
ADEQUADOS. 
 

20% E,F 

 
 

Experimentação 
e Criação 

DESENVOLVE COM DETERMINAÇÃO E 
CORREÇÃO EXERCÍCIOS PRÁTICOS, 
EXPRESSAMENTE PROPOSTOS, 
SENDO PERSISTENTE NA SUA EXECU-
ÇÃO E NA RESOLUÇÃO DE PROBLE-
MAS. 
 

30% G.H  

DURANTE A RESOLUÇÃO DAS FICHAS 
TEÓRICO-PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO, 
UTILIZA INSTRUMENTOS, MATERIAIS, 
E APLICA AS TÉCNICASE VOCABULÁ-
RIO ESPECÍFICO DA DISCIPLINA.  
 

10% I,J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GUIÃO DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR  -  2020/2021  

Página 71 de 87 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2º CICLO 

 
 

DOMÍNIOS 
 
 
 
 
 
 
 

Conheci-
mentos, Ca-
pacidades e 

Atitudes 

 
 
 
 
 
 
 

100
% 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
PONDERA-

ÇÃO 

ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIAS DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Processos Tecno-
lógicos 

Cria projetos com estética e dis-
tingue as fases de realização. 

20% D, H . 
Observação di-
reta. 

Questiona-
mento oral du-
rante a execu-
ção dos traba-
lhos. 

Trabalhos pro-
duzidos pelo 
aluno 

 
 
 

Recursos e Utili-
zações Tecnológi-

cas 

Desenvolve o projeto, utilizando 
ferramentas, materiais, técnicas 
e aplica vocabulário específico.   

40%   I 

Cumpre as normas de higiene e 
segurança e de preservação do 

meio ambiente 

20% G 

 
Tecnologia e So-

ciedade 

É persistente na execução dos 
trabalhos 

10% F 

Adota um comportamento ade-
quado 

10% E 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 3º CICLO 

 
 

DOMÍNIOS 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimen-
tos, Capacida-

des e Atitu-
des 

 
 
 
 
 
 
 

100
% 

 
DESCRITORES DE DESEMPE-

NHO 

 
PONDERA-

ÇÃO 

ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIAS DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Processos Tecno-
lógicos 

Cria projetos  e distingue as fases 
de realização. 

20% D, H  
Observação di-
reta. 

Questiona-
mento oral du-
rante a execu-
ção dos traba-
lhos. 

Trabalhos pro-
duzidos pelo 
aluno 

 
 
 

Recursos e Utili-
zações Tecnológi-

cas 

Desenvolve  o projeto, utilizando  
ferramentas, materiais, técnicas e 
aplica vocabulário específico.  

40%   I 

Cumpre as normas de higiene e 
segurança e de preservação do 
meio ambiente. 

10% G 

 
Tecnologia e So-

ciedade 

É autónomo e persistente na exe-
cução dos trabalhos. 

10% F 

Adota um comportamento ade-
quado. 

10% E 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OFICINA DAS ARTES – 2º CICLO 

 
 

DOMÍNIOS 
 
 
 
 
 
 
 

Conheci-
mentos, Ca-
pacidades e 

Atitudes 

 
 
 
 
 
 
 

100
% 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
PONDERA-

ÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊN-
CIAS DO PERFIL DOS ALU-

NOS 

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Processos Tecno-
lógicos 

Executa o projeto, utilizando fer-
ramentas, técnicas a aplica voca-
bulário específico 
 

60% D, H,I . 
Observação di-
reta. 

Questiona-
mento oral du-
rante a execu-
ção dos traba-
lhos. 

Trabalhos pro-
duzidos pelo 
aluno 

 
Recursos e Utili-

zações Tecnológi-
cas 

Cumpre as normas de higiene e 
segurança e de preservação do 
meio ambiente   

20%   G 

 
Tecnologia e So-

ciedade 

É persistente na execução dos tra-
balhos 
 

10% F 

Adota um comportamento ade-
quado 

10% E 

A percentagem final obtida por cada aluno, será convertida numa menção qualitativa, atendendo à seguinte escala: 
Entre 0% e 49%=Insuficiente; 
Entre 50% e 69%=Suficiente; 
Entre 70% e 89%=Bom; 
Entre 90% e 100%=Muito Bom. 

 
 
   
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 2º E 3º CICLOS 

              Domínios Descritores de desempenho Ponderação Perfil do aluno 

SA
BE

R 
/ 

SA
BE

R 
FA

ZE
R 

Temáticas no Âmbito 
da Cidadania 

 Realiza adequadamente as atividades propostas  
 Conhece e aplica os princípios de cidadania 
 Reflete sobre os temas/assuntos tratados, sobre vida da turma/ 

escola/comunidade 
 Colabora em atividades de turma/ escola 
  Investiga, recorrendo às diferentes fontes, os temas cívicos 

que lhe são previamente apresentados 

50% 

Respeitador da dife-
rença / do outro 

(A, B, E, F, H) 
Responsável/ autó-

nomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Conhecedor / sabe-
dor/ culto / infor-

mado 
(A, B, G, I, J) 

Sistematizador / or-
ganizador 

(A, B, C, I, J) 
Participativo / cola-

borador 
(B, C, D, E, F) 

SA
BE

R 
SE

R 
/ 

SA
-

BE
R 

ES
TA

R Responsabilidade 
Participação 
Espírito crítico 
Autonomia 

 Coopera com os colegas em tarefas e/ou projetos comuns.  
 Realiza tarefas sem necessitar de ajuda de outros. 
 Participa de forma oportuna. 
 Respeita regras de convivência e trabalho. 
 Exprime opiniões justificando-a 

50% 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 

D
E 

AV
AL

IA
ÇÃ

O
 

• Trabalhos individuais   
• Trabalho de grupo 
• Observação direta 
•  Apresentação dos trabalhos 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FORMAÇÃO CÍVICA – 9ºANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMÍNIOS Descritores de desempenho Ponderação 
Perfil do 

aluno 

SA
BE

R 
/ 

SA
BE

R 
FA

ZE
R 

Atividades no Âm-
bito da Formação 
Cívica 

 Realiza adequadamente as atividades propostas  
 Conhece e aplica os princípios de uma correta participação cívica 
 Reflete sobre os temas/assuntos tratados, sobre vida da turma/ 

escola/comunidade 
 Colabora em atividades de turma/ escola 
  Investiga, recorrendo às diferentes fontes, os temas cívicos 

que lhe são previamente apresentados 

40% 

Respeitador da 
diferença / do 

outro 
(A, B, E, F, H) 

Responsável/ 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
Conhecedor / 
sabedor/ culto / 
informado 

(A, B, G, I, J) 
Sistematizador / 
organizador 

(A, B, C, I, J) 
Participativo / 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 

SA
BE

R 
SE

R 
/ 

SA
BE

R 
ES

TA
R Responsabilidade 

Assertividade e 
Tolerância 
Respeito pelos ou-
tros 
Participação 
Espírito crítico 
Autonomia 

 Coopera com os colegas em tarefas e/ou projetos comuns.  
 Realiza tarefas sem necessitar de ajuda de outros. 
 Participa de forma oportuna. 
 Respeita regras de convivência e trabalho. 
 Exprime opiniões justificando-as 

60% 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
D

E 

A
VA

LI
A

ÇÃ
O

 • Trabalhos individuais   
• Trabalho de grupo 
• Apresentação dos trabalhos 
• Observação direta 
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Secundário 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | PORTUGUÊS | E. SECUNDÁRIO 
DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

 

40
pt
s 

Compreensão – 15 pts 
 Interpreta textos orais dos géneros reportagem e documentário, evidenciando perspetiva 
crítica e criativa.  
 Sintetiza o discurso escutado a partir do registo de informação relevante quanto ao tema e 
à estrutura. 
Expressão – 25 pts 
 Produz textos adequados à situação de comunicação, com correção e propriedade lexical.  
 Exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.  
 Faz exposições orais para apresentação de leitura de sínteses e de temas escolhidos autono-
mamente ou requeridos por outros.  
 Utiliza adequadamente recursos verbais e não-verbais para aumentar a eficácia das apresen-
tações orais. 
 Utiliza de modo apropriado processos como retoma, resumo e explicitação no uso da palavra 
em contextos formais. 
 Recorre a processos de planificação e de avaliação de textos para melhoria dos discursos 
orais a realizar.  
 Lê em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade. 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 

Conhecedor / sabedor/ culto / informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador / organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

Respeitador da diferença /  do outro 
(A, B, E, F, H) 

 

Participativo / colaborador 
(B, C, D, E, F) 

LE
IT

U
RA

 /
 E

D
U

CA
ÇÃ

O
 L

IT
ER

Á
RI

A 

90
pt
s 

 Realiza leitura crítica e autónoma. 
 Analisa a organização interna e externa do texto.  
 Clarifica tema(s), ideias principais, pontos de vista. 
 Analisa os recursos utilizados para a construção do sentido do texto. 
 Interpreta o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa com base em inferên-
cias devidamente justificadas. 
 Utiliza métodos de trabalho científico no registo e tratamento da informação. 

Conhecedor / sabedor / culto / informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador / organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 Interpreta textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, produzidos entre os 
séculos XII e XVI. 
 Contextualiza textos literários portugueses anteriores ao século XVII em função de marcos 
históricos e culturais. 
 Relaciona características formais do texto poético com a construção do sentido. 
 Analisa o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto, designada-
mente: alegoria, interrogação retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe, anástrofe. 
 Compara textos em função de temas, ideias e valores. 
 Reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. 
 Expressa, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pelas obras 
e seus autores. 
 Desenvolve um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar pu-
blicamente em suportes variados. 

 
Conhecedor / sabedor / culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Indagador / Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 

ES
CR

IT
A 40

pt
s 

 Escreve sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, respeitando as marcas de 
género. 
 Planifica o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação pertinente. 
 Redige o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos mecanismos de 
coerência e de coesão textual. 
 Edita os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual ou em grupo, tendo 
em conta a adequação, a propriedade vocabular e a correção linguística. 
 Respeita os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas, cumpri-
mento das normas de citação, uso de notas de rodapé e referenciação bibliográfica. 

 
Conhecedor / sabedor / culto / informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Indagador / Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 

Sistematizador / organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 

Responsável / autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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G
RA

M
Á

TI
CA

 

30
pt
s 

 Conhece a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português no mundo. 
 Reconhece processos fonológicos que ocorrem no português. 
 Analisa com segurança frases simples e complexas. 
 Reconhece valores semânticos de palavras considerando o respetivo étimo. 
 Explicita o significado das palavras com base na análise dos processos de formação.  
 Usa de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e apreciativos). 
 Reconhece a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do texto. 
 Relaciona situações de comunicação, interlocutores e registos de língua, tendo em conta os 
diversos atos de fala. 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Conhecedor/sabedor/ culto/informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/organizador 
(A, B, C, I, J) 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
D

E 
AV

AL
IA

ÇÃ
O

 

• Fichas de Avaliação 
• Questão-Aula  
• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 
 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | INGLÊS | E. SECUNDÁRIO 

 
DOMÍNIO / 

PESO  DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

O
RA

LI
D

AD
E 

  7
0p

ts
 30

pts 

Compreensão oral  
 Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas te-
máticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 
em outras disciplinas;  
Interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explí-
cita e implícita em diversos tipos de texto; identificar marcas do texto oral que introduzem mu-
dança de estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; interagir progressivamente na 
diversidade da língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas 
distintas.  

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Conhecedor / sabedor/ 

culto / informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador / organiza-

dor 
(A, B, C, I, J) 

 
Respeitador da diferença / 

do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Participativo / colaborador 

(B, C, D, E, F) 

40
pts 

Expressão oral  
Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; interagir, pe-
dindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de expressão e com-
preensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível;  
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.  

ES
CR

IT
A 

  1
00

pt
s 

50
pts 

Compreensão Escrita 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-chave, ideias pre-
sentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de estratégia discur-
siva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e implícita em diversos 
tipos de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a).  
 

Conhecedor / sabedor / 
culto / informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador / organiza-
dor 

(A, B, C, I, J) 
 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 

50
pts 

Expressão Escrita  
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas; res-
ponder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando a sua experiência e mobilizando conheci-
mentos adquiridos em outras disciplinas; 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informa-
ções e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, atendendo à 
sua função e destinatário.  

 
Conhecedor / sabedor / 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 

Indagador / Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
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G
RA

M
Á

TI
CA

   
30

 P
TS

 

30
pts 

Léxico e Gramática  
      Usar apropriada e fluentemente a língua inglesa, revelando interiorização das suas regras 
e do seu funcionamento; 
 Consolidar, sistematizar e aprofundar os conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento 
da língua inglesa; 
      Usar a língua inglesa de forma fluente, correta e adequada; 
      Desenvolver competências a nível linguístico, metalinguístico e discursivo. 
 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Sistematizador/organiza-
dor 

(A, B, C, I, J) 

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
 D

E 
A

VA
LI

A
ÇÃ

O
 • Fichas de Avaliação 

• Questão-Aula 
• Trabalhos individuais   
• Trabalhos de Grupo  
• Observação direta 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | HISTÓRIA A | E. SECUNDÁRIO 

10
0 

%
 

Domínios Descritores de desempenho 
Descritores de Perfil 

de alunoa 
Fator de pon-

deração 
Instrumentos de 

Avaliação 

Tratamento da 
Informação / Utilização de 

Fontes 

 
 
 Pesquisa, de forma autónoma mas planificada
 Analisa fontes de natureza diversa, distin-

guindo informação explícita e implícita 
 Analisa textos historiográficos 
 Utiliza com segurança conceitos opera-

tórios e metodológicos da disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indagador/ Investigador/ Co-
nhecedor/ sabedor/ culto/ in-

formado/autónomo 
(A, B, C, D, H, I) 

- Criativo 
(A, B, C, D, F, I) 

- Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, F, I, H) 

- Respeitador da diferença/ 
do outro 

(A, B, C,D, E, F, I) 
- Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, D, F) 
- Questionador 

(A, B, C, D, E, F, I) 
- Comunicador 

(A, B, C, D, E, F, I, J) 
- Autoavaliador e heteroavali-

ador (transversal às áreas) 
- Participativo/ colaborador/ 

cuidador de si e do outro 
 (transversal às áreas) 

- Responsável/ 
autónomo 

15 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
- Testes Escritos 
- Trabalhos individuais 
e/ou grupo 
- Questão aula 
- Questões orais 
- Registo de observação 
direta focalizada no in-
teresse, na capacidade 
de intervenção e argu-
mentação na participa-
ção, na autonomia e no 
empenho 
- Registo de autoavalia-
ção 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Compreensão Histórica: 

 
 

- Temporalidade 

- Espacialidade 

- Contextualização 

 Situa cronológica e espacialmente aconte-
cimentos e processos relevantes, relacio-
nando-os com os contextos em que ocor-
rem. 

 Identifica a multiplicidade de fatores e a re-
levância da ação de indivíduos ou grupos, 
relativamente a fenómenos históricos cir-
cunscritos no tempo e no espaço. 

 Situa e caracteriza aspetos relevantes da 
História de Portugal, europeia e mundial. 

 Relaciona a História de Portugal com a His-
tória europeia e mundial. 

 Mobiliza conhecimentos de realidades his-
tóricas estudadas para fundamentar opini-
ões, relativas a problemas nacionais e do 
mundo contemporâneo, e para intervir de 
modo responsável no seu meio envolvente 

 Problematiza as relações entre passado e 
presente 

60 % 

 
 
 

 
 

Comunicação escrita 

 Utiliza corretamente a terminologia espe-
cífica da disciplina 

 Organiza os conteúdos de forma coerente 
 Utiliza um discurso globalmente ade-

quado, podendo apresentar falhas que 
não comprometam a sua clareza.  15% 

Comunicação Oral 

 
 Revela domínio dos conteúdos abordados 
 Participação 
 Utiliza corretamente o Português e 

a linguagem específica da disciplina 

 
10% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | GEOGRAFIA A E C| E. SECUNDÁRIO 

 
 

Domínios 
 

Descritores de Desempenho 
Descritores de 

Perfil de alunos 
 

Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
 

Analisar questões ge-
ograficamente rele-
vantes do espaço 
português. 

 Reconhece a importância da localiza-
ção na explicação geográfica 

 Compreende e aplica conceitos e con-
teúdos programáticos. 

 Descreve, interpreta e relaciona situa-
ções, fenómenos e distribuições geo-
gráficas 

 Identificar padrões de distribuição de 
variáveis. 

 Compara situações e fenómenos geo-
gráficos. 

 Explica as inter-relações entre situa-
ções e fenómenos/fatores naturais e 
humanos. 

 Seleciona medidas de modo a mitigar 
problemas de diversa ordem. 

 Identifica padrões de distribuição de 
diferentes variáveis geográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         A; B; C; D; E; F; G; H; I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Testes Escritos 
 

Trabalhos individu-
ais/grupo 

Questões Aula 
 

Questões Orais 
 

Estudos de caso 
 

 
Registo de obser-

vação direta focali-
zada no interesse, 
na capacidade de 

intervenção e argu-
mentação, na par-
ticipação, na auto-
nomia e no empe-

nho 
 

Registo de autoa-
valiação 

  

60% 

  

  

  Mobiliza diferentes fontes de informa-
ção geográfica na construção de res-
postas para os problemas estudados. 

 Recolhe, trata e interpreta informação 
geográfica e mobiliza a mesma na 
construção de respostas. 

 Representa gráfica, cartográfica e esta-
tisticamente a informação geográfica. 

 Aplica o conhecimento geográfico, o 
pensamento espacial no estudo do ter-
ritório, de forma criativa para argu-
mentar, comunicar e intervir em pro-
blemas reais, a diferentes escalas. 

 Pesquisa exemplos concretos de soli-
dariedade territorial. 

 

  

Problematizar e de-
bater as inter-rela-
ções no território 
português e com ou-
tros espaços. 

 
 
 

20% 

  

 
Comunicação escrita 
e oral 

 Revela domínio dos conteúdos aborda-
dos 

 Frequência com que participa nas au-
las 

 Utiliza corretamente o Português e a 
linguagem específica da disciplina 

20% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | FILOSOFIA  | E. SECUNDÁRIO 

 

Domínios Descritores de aprendizagem Descritores de  
Perfil de aluno 

Ponderação Instrumentos de 
avaliação 

 
 
 

Comunicação 

 Clareza e organização discursiva 
▪ Revela domínio dos conteúdos aborda-

dos 
▪ Participa construtivamente na aula 
▪ Utiliza corretamente o Português  e a 

linguagem específica da disciplina 

 

 
 
 

 
Sistematizador 

 
Organizador 

 
Analítico 

 
Questionador 

 
Conhecedor 

 
Questionador 

 
Crítico 

 
Comunicador 

 
Colaborativo 

 
Autónomo 

 
Informado 

 
Comunicativo 

 
Colaborador 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10% 

- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 

 

 
 
 
Estabelecimento 
de relações entre 
conhecimentos 

 
▪ Identifica e formula problemas filosófi-

cos 
▪ Justifica a pertinência dos problemas fi-

losóficos e relaciona-os com rigor 
▪ Analisa e avalia comparativamente teo-

rias, pelo confronto de teses e argu-
mentos 

▪ Aplica os conhecimentos adquiridos 
para discutir problemas das sociedades 
atuais relacionando a perspetiva filosó-
fica com outras perspetivas 

 
 
 
 

25% 

- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 
 

 
Utilização da ter-
minologia especí-
fica da disciplina 

▪ Assume posições pessoais, mobilizando os 
conceitos específicos da disciplina. 

 
 
 

25% 

- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 
 

 
 

 
Mobilização de 
capacidades nu-
cleares de com-
preensão e ex-
pressão escrita 

▪ Revela competências na análise de argu-
mentos e de textos argumentativos 

• Desenvolve atitude crítica perante a infor-
mação e os saberes transmitidos. 

▪ Estrutura a produção escrita de acordo com 
as diretrizes dadas. 

▪ Utiliza um suporte eficaz de apresentação 
de trabalhos escritos à turma, tendo em 
conta a clareza da informação. 

 
 
 
 
 
 
 

40% 

 
 
- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | PSICOLOGIA B| E. SECUNDÁRIO 

 

Domínios Descritores de aprendizagem 
Descritor de Per-

fil de aluno 
Peso Instrumentos de 

avaliação 

 
 
 

Comunicação 

 

▪ Revela clareza e organização discursiva 

▪ Revela domínio dos conteúdos abordados 

▪ Participa construtivamente na aula 

▪ Utiliza corretamente o Português  e a lingua-
gem específica da disciplina 

 
 
 
 

Conhecedor  
 

Culto 
 

Informado 
 

Criativo 
 

Crítico 
 

Analítico 
 

Investigador 
 

Colaborativo 
 

Respeitador da  
diferença do outro. 

 
Organizador 

 
Sistematizador 

 
Comunicador 

 
Autoavaliador 

 
Participativo 

 
Responsável 

 
Autónomo 

 
Cuidador de si  

e do outro 

 - Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 

 

 
 
 
Estabelecimento 
de relações entre 
conhecimentos 

 
 
▪ Analisa e avalia comparativamente teorias, 

pelo confronto de teses e argumentos. 
 
▪ Aplica os conhecimentos adquiridos para dis-

cutir problemas das sociedades atuais . 

 
 
 
 

25% 

- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 
 

 
 
Utilização da ter-
minologia especí-
fica da disciplina 

▪ Assume posições pessoais, mobilizando os 
conceitos específicos da disciplina. 

 
 
 

25% 

- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 
 

 
 
Mobilização de 
capacidades nu-
cleares de com-
preensão e ex-
pressão escrita 

▪ Mobiliza conhecimentos para fundamentar 
ideias e argumentar. 

▪ Desenvolve atitude crítica perante a informa-
ção e os saberes transmitidos. 

▪ Estrutura a produção escrita de acordo com as 
diretrizes dadas. 

▪ Utiliza um suporte eficaz de apresentação de 
trabalhos escritos à turma, tendo em conta a 
clareza da informação. 

 
 
 
 
 
 
 

40% 

 
 
- Testes escritos 
- Trabalhos indi-
viduais / de 
grupo 
- Registos de ob-
servação de in-
tervenções orais 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | BIOLOGIA E GEOLOGIA, QUÍMICA A E QUÍMICA|  

E. SECUNDÁRIO 

Domí-
nios 

Pon-
dera-
ção 

Aprendizagens Específicas Perfil do Aluno 

Instrumentos de 
Avaliação Forma-

tiva 
(Podem não ser utilizados to-

dos os instrumentos)  

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
 C

IE
N

TÍ
FI

CO
  

 
 
 

 
 
60
% 

 Adquirir, compreender e aplicar os conhecimentos/conteúdos programá-
ticos previstos nas planificações de cada ano de escolaridade, cuja elabo-
ração atendeu às aprendizagens essenciais e ao Perfil do aluno; 

 Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natu-
reza do conhecimento científico; 

 Articular e mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas para apro-
fundar tópicos de Física e de Química A/ Biologia Geologia. 

 Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para 
construir novos conhecimentos. 

 Interpretar, relacionar, articular, analisar e mobilizar os conhecimentos, 
na resolução de problemas. 

 Aplicar conhecimentos/aprendizagens a novas situações. 

 
Conhecedor/ sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

Questionador/Investigador 
(A, C, D, F, G, I, J) 

 
Respeitador da diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador / Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Comunicador / Interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 
 

Participativo / Colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável / Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(A, B, E, F, G, I, J) 

 
Autoavaliador 

(transversal a todas as áreas) 

   Fichas de avaliação 

Fichas de trabalho  

Questões-aula 

Relatórios/Guiões de ativi-
dades práticas e/ou expe-
rimentais individuais ou 

em grupo 

Trabalhos realizados indi-
vidualmente e/ ou em 

grupo 

Projetos 

Grelha de observação (da 
qualidade da participação 

nas atividades letivas)  

Apresentação oral/escrita 
de Trabalhos /Relató-

rios/Projetos  

 

 

TR
AB

AL
H

O
 P

RÁ
TI

CO
 E

 O
U

 
EX

PE
RI

M
EN

TA
L 

 
 
 
 
 
 
30
% 

 Formular hipóteses sobre situações problema; 
 Planificar, simular e realizar atividades laboratoriais/experimentais; 
 Identificar o material e reagentes de laboratório utilizados nas atividades 
experimentais;  
 Manusear corretamente os materiais e instrumentos utilizados no labo-

ratório. 
 Executar técnicas e procedimentos específicos da disciplina; 
 Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e variá-

veis controladas, dependentes e independentes; 
 Efetuar corretamente os registos e analisar adequadamente os resultados 

obtidos. 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 E

M
 C

IÊ
N

CI
A 

 
 
 

10
% 

 Argumentar e defender de forma adequada e sustentada, as suas opini-
ões por escrito e oralmente, apontando alternativas; 

•Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 
relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação no desenvolvimento 
de pesquisa e apresentação de trabalhos; 

• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colabo-
ração e competição; 
 trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencial-

mente e em rede; 
• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, nego-
ciar e 
aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e 
 participar na sociedade. 

De acordo com as finalidades inerentes aos exames finais nacionais das disciplinas bienais do 11º ano (FQA e BG), são 
considerados como documentos de referência na conceção das provas de avaliação externa (: a) os programas e demais documentos 
curriculares; b) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; c) as Aprendizagens Essenciais. 

Tendo em conta o referido anteriormente, as fichas de avaliação elaboradas para os alunos que frequentam as disciplinas 
bienais do 11.º ano (FQA e BG) poderão incluir questões tendentes a verificar a consecução das Metas Curriculares/Aprendizagens 
Essenciais estabelecidas para o 10.º ano. 

 

Avaliação Sumativa 

- Na definição da classificação final de cada período entram todas as competências anteriormente definidas, e avaliadas, nas 
respetivas ponderações, numa perspetiva de avaliação contínua, verificando-se o progresso do aluno e o seu empenhamento 
nas atividades propostas. 

- A participação dos alunos, como intervenientes no processo de avaliação, assenta em mecanismos de auto e heteroavaliação.  

- No final de cada período o aluno preenche uma ficha de autoavaliação que lhe permitirá desenvolver o espírito crítico, de 
responsabilidade e de autonomia. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | MATEMÁTICA A E M.A.C.S.| E. SECUNDÁRIO 

 
Domínio Fator de 

Ponderação 
Aprendizagens Específicas Descritores do perfil do 

aluno 
Instrumentos 
de avaliação 

Conceitos e 
Procedimentos 60 % 

- Conhece rotinas e automatismos. 

- Conhece factos elementares e enuncia-
dos de Teoremas. 

- Define e executa estratégias adequadas 
para investigar e responder às questões. 

- Interpreta e analisa criticamente as con-
clusões. 

- Utiliza a intuição e o raciocínio indutivo. 

- Mobiliza conhecimentos de factos, de 
conceitos e de relações. 

- Estabelece conexões entre diversos te-
mas matemáticos e de outras disciplinas. 

Conhecedor / sabedor / culto / 
informado (A, B, I) 

Criativo (A, C, D) 

Crítico / Analítico (A, B, C, D) 

Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença do ou-
tro (A, B, E, F, H) 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I) 

Questionador (A, F, I) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

Participativo / colaborador (B, 
C, D, E, F) 

Responsável/autónomo 

(C, D, E, F, I) 

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F) 

 Fichas de avalia-
ção 

Questões aula 
Trabalhos de pes-

quisa 
Relatórios 

Grelhas de obser-
vação Resolução de 

problemas / ra-
ciocínio mate-
mático 

30 % 

- Elabora algumas demonstrações 

- Utiliza a tecnologia para fazer verifica-
ções e resolver problemas numerica-
mente, mas também para fazer investiga-
ções, descobertas, sustentar ou refutar 
conjeturas. 

- Resolve problemas e atividades de mo-
delação. 

Comunicação 
matemática 10 % 

Comunica de forma adequada com os ou-
tros, utilizando linguagem matemática, 
oralmente e por escrito, para descrever, 
explicar e justificar procedimentos, racio-
cínios e conclusões. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |EDUCAÇÃO FÍSICA 10ºANO| E. SECUNDÁRIO 

 
D

O
M

ÍN
IO

S 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
DESCRITORES 

 
INSTRUMENTOS DE AVA-

LIAÇÃO 

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

10
%

 

Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo 
de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a quali-
dade do meio ambiente. 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atuali-
dade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a limitações e pos-
sibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, tais como: o sedenta-
rismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relaci-
onando-os com a evolução das sociedades. 

Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 
contexto das atividades físicas ou outro e interpretá-la como uma ação essencial, 
reveladora de responsabilidade individual e coletiva: 
 Cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, 

desfibrilhar, estabilizar); 
 Assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros; 
 Realiza o exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, avaliando a 

sua reatividade, a permeabilização da via aérea e a ventilação; 
 Contacta os serviços de emergência (112) prestando a informação necessária (ví-

tima, local, circunstâncias) de forma clara e eficiente; 
 Realiza as manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Ex-

terna (SBVDAE), de acordo com o algoritmo atual, emanado pelo European Res-
suscitation Council (ERC); 

 Reconhece uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de 
socorro adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução vi-
sível, palmadas interescapulares, manobra de Heimlich). 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo  

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da 
Diferença 

(E) 
 

Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si 
e do outro 

(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questionamento 
oral.  
Aplicado pelo menos um 
em cada período.  

AT
IV

ID
AD

ES
  F

ÍS
IC

AS
 

70
%

 

Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, nos Jogos Desportivos 
Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elemen-
tares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 
Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em grupo da Ginástica, aplicando 
os critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreci-
ando os esquemas de acordo com esses critérios. 
Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, saltos, corridas, lançamentos e 
marcha, em equipa, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e 
do regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 
Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências de ele-
mentos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando 
os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 
Desloca-se com segurança no Meio Aquático, coordenando a respiração com as 
ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas. 

Observação sistemática 
dos elementos técnico- 
táticos (em exercício, 
prova, composição ou 
jogo), registada em gre-
lhas. É obrigatória pelo 
menos uma observação 
por período e por 
matéria lecionada.  
Observação sistemática 
registada em grelhas, no 
momento de avaliação 
prática. 

AP
TI

D
ÃO

  
FÍ

SI
CA

 
20

%
 Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, 

enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua 
idade e género. 

Recolha dos dados quan-
titativos do desempenho 
dos alunos na bateria de 
testes de Condição Física- 
FitEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |EDUCAÇÃO FÍSICA 11ºANO| E. SECUNDÁRIO 

 
D

O
M

ÍN
IO

S 
 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 
DESCRITORES  

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

10
%

 

Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades 
motoras. 

Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados 
à prática das atividades físicas utilizando esse conhecimento 
de modo a garantir a realização de atividade física em segu-
rança, nomeadamente: 

 Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 

 Doenças e lesões; 

 Condições materiais, de equipamentos e de orien-
tação do treino. 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo  

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da Dife-
rença 

(E) 
 

Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si e do 
outro 

(G) 

Fichas/testes de ava-
liação e/ou trabalhos 
e/ou questionamento 
oral.  
Aplicado pelo menos 
um em cada período.  

AT
IV

ID
AD

ES
 F

ÍS
IC

AS
 

70
%

 

Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, nos 
Jogos Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e 
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as fun-
ções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as 
regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em grupo da 
Ginástica, aplicando os critérios de correção técnica, expres-
são e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios. 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, saltos, cor-
ridas, lançamentos e marcha, em equipa, cumprindo correta-
mente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, 
não só como praticante, mas também como juiz. 

Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas, 
sequências de elementos técnicos elementares em coreogra-
fias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expres-
sividade, de acordo com os motivos das composições. 

Desloca-se com segurança no Meio Aquático, coordenando a 
respiração com as ações propulsivas específicas das técnicas 
selecionadas. 

Observação sis-
temática dos elemen-
tos técnico- táticos 
(em exercício, prova, 
composição ou jogo), 
registada em grelhas. 
É obrigatória pelo 
menos uma obser-
vação por período e 
por matéria lecio-
nada.  
Observação sis-
temática registada 
em grelhas, no mo-
mento de avaliação 
prática. 

AP
TI

D
Ã

O
 F

Í-
SI

CA
 

20
%

 Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão mus-
cular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Ap-
tidão Física do programa FITescola®, para a sua idade e género. 

Recolha dos dados 
quantitativos do de-
sempenho dos alunos 
na bateria de testes 
de Condição Física- 
FitEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |EDUCAÇÃO FÍSICA 12ºANO| E. SECUNDÁRIO 

 
 

D
O

M
ÍN

IO
S 

 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 
DESCRITORES  

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

10
%

 

Conhece e utiliza os métodos e meios de treino mais adequados ao 
desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades moto-
ras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando 
o doseamento da intensidade e duração do esforço, respeitando 
em todas as situações os princípios básicos do treino. 

Analisa criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Ati-
vidades Físicas Desportivas, relacionando os interesses sociais, eco-
nómicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, 
nomeadamente: 

 Especialização precoce e exclusão ou abandono precoces; 
 Violência (dos espectadores e dos atletas) vs. espírito des-

portivo; 
 Corrupção vs. verdade desportiva. 

Conhecedor 
(I,J) 

 
Criativo  

(D) 
 

Investigador/ 
Organizador 

(H) 
 

Respeitador da 
Diferença 

(E) 
 

Questionador/ 
Comunicador 

(B) 
 

Cooperante/ 
Autónomo 

(E,F) 
 

Cuidador de si 
e do outro 

(G) 

Fichas/testes de 
avaliação e/ou tra-
balhos e/ou questi-
onamento oral.  
Aplicado pelo me-
nos um em cada 
período.  
 
 

AT
IV

ID
AD

ES
 F

ÍS
IC

AS
 

70
%

 

Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, nos Jogos Des-
portivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações téc-
nico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 
cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também 
como árbitro. 

Compõe, realiza e analisa esquemas individuais e em grupo da Ginástica, 
aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação das 
destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, saltos, corridas, lança-
mentos e marcha, em equipa, cumprindo corretamente as exigências ele-
mentares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas tam-
bém como juiz. 

Aprecia, compõe e realiza, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências 
de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em 
grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos 
das composições. 

Desloca-se com segurança no Meio Aquático, coordenando a respiração 
com as ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas. 

Observação sis-
temática dos elemen-
tos técnico- táticos 
(em exercício, prova, 
composição ou jogo), 
registada em grelhas. 
É obrigatória pelo me-
nos uma observação 
por período e por 
matéria lecionada.  
Observação sis-
temática registada 
em grelhas, no mo-
mento de avaliação 
prática. 

AP
TI

D
Ã

O
 F

Í-
SI

CA
 

20
%

 Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e apti-
dão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do pro-
grama FITescola®, para a sua idade e género. 

Recolha dos dados 
quantitativos do de-
sempenho dos alunos 
na bateria de testes 
de Condição Física- Fi-
tEscola 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 

 
D

om
ín

io
 C

og
ni

tiv
o 

- A
pr

en
di

za
ge

ns
-

30
%

 
Instrumentos Parâmetros Descritores 

 
Expressão oral 

 
Expressão escrita 

 
Fichas de trabalho 

 
Fichas de pesquisa in-

dividuais 
 

Fichas de pesquisa 
´em grupo 

 

 
 
Religião e experiência religi-
osa 
 
 

 
Compreende o que são o fenómeno religiosos e a ex-
periência religiosa. 
Constrói uma chave de leitura religiosa da pessoa, da 
vida, da história. 
Promove o diálogo inter-religioso como suporte para a 
construção da paz. 

 
 
Cultura cristã e visão cristã da 
vida 

 
Identifica o núcleo central do cristianismo e do catoli-
cismo. 
Identifica os valores evangélicos. 
Conhece o percurso da igreja no tempo e o seu contri-
buto para a construção da sociedade.. 

At
itu

de
s 

 
70

%
 

 
 
 
 

Observação direta 

Autonomia 

Cooperação 

Empenho 

Regras de Conduta 

Assiduidade 

Pontualidade 

Cumprimento de prazos 

 
Promove o bem comum e o cuidado do outro. 
Assume responsabilidade nas tarefas. 
Assume e cumpre compromissos. 
É assíduo e pontual. 
Sabe intervir e escutar de forma solidária. 
Demonstra disponibilidade para se autoaperfeiçoar 
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Planificação das atividades/calendarização 
Após o encerramento das atividades letivas: 
 

  Avaliação da consecução do projeto curricular face aos resultados alcançados: 
 

-             (Re)Análise de Planos Curriculares das Disciplinas e Áreas Disciplinares 
 

-             Organização e inventariação dos recursos existentes 
 

-             Levantamento dos recursos necessários/área disciplinar e prioridades 
 

-             Planificações anuais 
 

-             Elaboração de Planos de Atividades das diferentes estruturas e objetivos/metas a atingir 
 
-             Elaboração dos Planos de Atividades da Turma para o ano letivo a seguir – fase diagnóstico 
 

 
 
 
Ao longo do ano – Coordenação e avaliação das atividades realizadas e sua reformulação sempre  que necessário. 
 
 

 
 

Avaliação do Plano Anual de Atividades 
A revisão do plano efetuar-se-á a partir da análise dos seguintes indicadores, efetuada pelos intervenientes no processo 

educativo: 
-resultados de aprendizagem 
-práticas pedagógicas implementadas ao nível das estruturas de orientação educativa; 
-trabalho de equipa desenvolvido; 
-adequação da organização escolar; 
-análise dos contextos educativos (socialização, segurança e bem-estar, participação na vida escolar, grau de satisfação da 

comunidade educativa. 
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Legislação de suporte 
 O presente Guião não dispensa a consulta atenta da legislação em vigor, nomeadamente: 

 
   Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
 
   Aprendizagens Essenciais 

 
   Orientações Curriculares para a Educação Pré–Escolar 

(homologadas pelo Despacho 9180/2016, de 19 de julho) 

 
  Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho 

(alterado pelos DL nº 91/2013, DL nº 176/2014 e DL nº 17/2016) 

Princípios orientadores de organização e gestão do currículo do ensino básico e secundário (3º, 4º, 9º, e 12ºanos) 
 
   Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto 

(alterada pela portaria 304-B/2015) 

Regime de organização e funcionamento dos cursos científicos- humanísticos (12º ano) 

 
Despacho Normativo nº1-F/2016 de 15 de abril 

Regime de avaliação no ensino básico (3º, 4º e 9º ano) 

 

Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de Julho, republicado pela Lei nº 116/2019 de 13 de setembro 

Educação Inclusiva 

 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho (exceto 3º, 4º, 9º, 12º anos) 

Organização e flexibilização curricular 

 

Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto (exceto 3º, 4º, 9º anos) 

Avaliação de aprendizagens no ensino básico 

 

Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto (exceto 12º anos) 

Avaliação de aprendizagens no ensino secundário 

 

Portaria nº 181/2019, de 11 de junho 

Projetos de flexibilização curricular  
 
 
 

Estes diplomas e outros documentos de suporte podem ser consultados na página on-line da Direção Geral da Educação 


