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A. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do estabelecido nos normativos em vigor, a avaliação das 

aprendizagens visa a melhoria do sucesso escolar, sendo a avaliação interna 

desenvolvida numa lógica de continuidade e a avaliação externa uma forma 

de validar e potenciar os efeitos da avaliação realizada na escola. 

Consequentemente, “Tendo presente a dimensão eminentemente formativa 

da avaliação e considerando que um modelo de avaliação é tanto mais 

exigente quanto contemple mecanismos de introdução de uma maior 

qualidade no ensino e na aprendizagem, na medida em que fornece pistas 

claras para conduzir a uma melhoria progressiva das práticas a desenvolver e 

dos desempenhos de cada aluno, defende-se que o rigor e a exigência se 

constroem pela diferenciação pedagógica assente numa intervenção 

precoce no percurso das aprendizagens.  

Às escolas, a quem se reconhece a centralidade do trabalho nesta área, 

caberá desenvolver os processos avaliativos que melhor apoiem as 

aprendizagens dos seus alunos” (Preâmbulo do DL 17/2016 de 4 de abril). 

Para o efeito, as escolas são desafiadas a participar na construção de um 

modelo integrado de avaliação “(…) que clarifique os propósitos da 

avaliação, que contribua para uma intervenção atempada nas aprendizagens 

dos alunos, recolhendo informação sobre todas as áreas do currículo e que 

esteja centrado no dever de devolver às famílias, às escolas, aos professores 

e aos alunos informação detalhada sobre as aprendizagens” (Idem). 
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B. REFERÊNCIAS LEGAIS 

Elaborado em conformidade com a legislação em vigor, o presente 

documento não dispensa a consulta do:  

 Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, - Estabelece os princípios 

orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação 

dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos 

alunos dos ensino básico e secundário.  

 Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril. Regulamenta o 

regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos do ensino básico, bem como as medidas de promoção 

do sucesso educativo que podem ser adotadas no acompanhamento 

e desenvolvimento das aprendizagens.  

 Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril. Procede à terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios 

orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos 

básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 

capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de 

desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário.  

 Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro - Aprova o Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos 

básico e secundário, o compromisso dos pais ou encarregados de 

educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua 

educação e formação, revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de 

dezembro.  

 Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto. Define o regime de 

organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de 

Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e 

Humanidades e de Artes Visuais, ministrados em estabelecimentos de 
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ensino público, particular e cooperativo, e estabelece os princípios e 

os procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos.  

 Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro: define os apoios especializados 

a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

dos setores público, particular e cooperativo visando a criação de 

condições para a adequação do processo educativo às necessidades 

educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível 

da atividade e da participação num ou vários domínios da escola. 

 

C. PRINCÍPIOS GERAIS  

A avaliação é o processo regulador do ensino e da aprendizagem que orienta 

o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas. 

Fazendo uso de diferentes formas de recolha de informação sobre o 

processo e os resultados da aprendizagem, realizadas quer no âmbito da 

avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão pedagógica da escola, quer no âmbito da avaliação externa, da 

responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da Educação, 

prossegue os seguintes propósitos:  

a. Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando 

estratégias que conduzam à melhoria da qualidade das 

aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;  

b. Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

c. Certificar aprendizagens (DL 17/2016 de 4 de abril).  

A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores 

e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, compreende as seguintes 

modalidades de avaliação:  

a. Diagnóstica;  
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b. Formativa;  

c. Sumativa (Ponto 1 do Art.º 24.º do DL 17/2016 de 4 de abril).  

A avaliação externa das aprendizagens, da responsabilidade dos serviços ou 

organismos do Ministério da Educação, compreende:  

a. Provas de aferição;  

b. Provas finais de ciclo;  

c. Exames finais nacionais (Ponto 2 do Art.º 24.º do DL 17/2016 de 4 de 

abril). 

Pelo exposto, aplicados os critérios gerais e específicos, a classificação de 

cada aluno é apurada com base no seu desempenho em sala de aula e nos 

resultados obtidos nos instrumentos de avaliação definidos nas planificações 

anuais das disciplinas que compõem o plano de estudos. 

D. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

Tendo em consideração que “a avaliação formativa assume caráter contínuo 

e sistemático, devendo recorrer a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação adequados à diversidade das aprendizagens e às 

circunstâncias em que ocorrem” (ponto 2 do Art.º 24.º-A do DL 17/2016 de 4 

de abril), é valorizado o desenvolvimento e a validação de estratégias e/ou 

instrumentos que reforcem a eficácia e eficiência da regulação do processo 

ensino-aprendizagem alcançada pela aplicação de testes, fichas de avaliação, 

fichas de trabalho, provas orais, provas práticas, trabalhos realizados na aula 

ou fora dela, bem como por observação direta do docente. 

 

E. NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO  

A avaliação sumativa interna é expressa:  

a. no 1.º ciclo do ensino básico, através da menção qualitativa de Muito 
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Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno.  

b. nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 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.  

c. no caso dos alunos abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 

3/2008 de 7 de janeiro, na redação atual, numa escala de 1 a 5 de 

acordo com a especificidade do currículo do aluno.  

d. no ensino secundário, numa escala de 0 a 20, em todas as disciplinas.  

F. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  

Os critérios gerais de avaliação do Agrupamento de Esmoriz Ovar Norte, 

AEEON, integram duas dimensões com ponderações variáveis em função dos 

ciclos de escolaridade: 

 

 

 

 

 

* Nas disciplinas do Departamento de Expressões (Educação Musical, Educação Tecnológica, 

Educação Visual, Educação Física, Projeto-Arte, Oficina de artes, CFPS) o domínio socioafaetivo 

tem um peso de 30% e o cognitivo de 70%.  

 

DOMÍNIO SÓCIO AFETIVO  

É comum para todas as disciplinas e ciclos de ensino. É constituído por dois 

parâmetros:  

Ciclo de 
escolaridade 

Domínio 
Socio Afetivo 

Domínio 
Cognitivo 

1º 20% 80% 

2º  20%* 80%* 

3º 20%* 80%* 

Secundário 10%* 90%* 

CEF e 
Profissionais 
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1-Responsabilidade 

2- Interesse/Empenho/Cooperação  

DESCRITORES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de intervalo de frequência para a classificação dos descritores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade 

i. realiza o TPC 

ii. traz o material necessário à aula  

iii. demonstra autonomia na realização das tarefas de aula  

iv. é pontual  

v. cumpre as regras previstas para a sala de aula  

Interesse/Empenho e Cooperação 

i. realiza as tarefas propostas pelo professor  

ii. faz intervenções pertinentes na aula  

iii. é colaborante com os colegas  

iv. aceita a opinião dos outros  

v. revela espírito de iniciativa na sala de aula.  

Ensino Básico 

Grau de 
cumprimento  

Descritor Classificação a 
atribuir (%) 

até 20% Quase nunca 20 
até 40% Raramente 40 
até 50% Poucas vezes 50 
até 60% Algumas vezes 60 
até 80% Muitas vezes 80 
100% Sempre 100 

Ensino Secundário 

Grau de 
cumprimento 

Descritor Classificação a 
atribuir 
(valores) 

até 20% Quase nunca 4 
até 40% Raramente 8 
até 50% Poucas vezes 10 
até 60% Algumas vezes 12 
até 70% Muitas vezes 14 
até 80% Frequentemente 16 
até 90% Quase sempre 18 
100% Sempre 20 
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DOMÍNIO COGNITIVO – instrumentos e valoração 

É expresso por disciplina/ano/ciclo, constituindo o critério específico das 

mesmas. 

Cálculo da avaliação final de cada período  

A proposta de classificação final de cada disciplina, em cada período, resulta 

da média ponderada entre a classificação do domínio cognitivo e a do 

domínio sócio afetivo, sendo a classificação do domínio cognitivo obtida da 

seguinte forma:  

2.º Período 3.º Período 

DC1P x 0,4+DC2P x 0,6 DC1P x 0,3+DC2P x 0,35+DC3P x 0,35 

DC 1P– Domínio Cognitivo do 1º período ; DC 2P–  Domínio Cognitivo do 2º período; 

DC 3P– Domínio Cognitivo do 3º período. 
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1. Pré-escolar 

Na educação pré-escolar a construção e gestão do currículo está assente na 

Lei-quadro (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro). Neste sentido, a abordagem do 

currículo é feita de forma integrada e globalizante das diferentes Áreas de 

Conteúdo: Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação (linguagem 

oral e abordagem à escrita, matemática, educação física, educação artística) 

e Conhecimento do Mundo, definidas nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar. 

A distinção de Áreas de Conteúdo representa uma opção de organização da 

ação pedagógica, constituindo uma referência a ter em conta na observação, 

na planificação e na avaliação do processo educativo. 

A avaliação na Educação Pré-escolar é encarada numa perspetiva 

iminentemente formativa, centrada na avaliação do processo e nos 

progressos da aprendizagem de cada criança. São utilizadas abordagens 

descritivas ou narrativas, que documentam a evolução desse progresso e 

recorrendo à utilização de técnicas, instrumentos de observação e registos 

diversificados que vão permitir à criança participar no planeamento, na 

avaliação da sua aprendizagem e na valorização dos seus progressos. 

Critérios e procedimentos a serem observados na avaliação  

 Aceitação/cumprimento de regras de convivência e de vida social, 

colaborando na organização do grupo; 

 Interação com o espaço e materiais; 

 Participação e iniciativa; 

 Criatividade; 

 Espírito crítico/raciocínio; 

 Assiduidade / pontualidade. 
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Instrumentos de Avaliação 

 Fichas de avaliação diagnóstica para as crianças de 5 anos; 

 Fichas de observação e registo da prática pedagógica; 

 Gráficos da análise de resultados no final de cada período; 

 Registos áudio visuais que documentam aspetos significativos do 

grupo ou do processo; 

 Registos de apoio à organização do grupo e documentos produzidos 

com o grupo (quadros do tempo, presenças, tarefas, regras,…); 

 Produções individuais e coletivas das crianças e registo de projetos; 

 Registo da Auto avaliação por parte das crianças. 

Normas Processuais 

 No final de cada período o educador analisa os dados das observações 

feitas e preenche a ficha de informação dando conhecimento e 

entregando a mesma aos encarregados de educação. 

 Na ficha de informação individual constará os diferentes 

componentes e subdomínios das respetivas áreas, mencionados nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré escolar, que servirão de 

suporte para a avaliação formativa registada, trimestralmente, em 

cada área de conteúdo. 

No início do ano letivo é realizada uma reunião de articulação entre a 

educadora e o professor do 1º CEB, na qual é entregue o processo da criança 

que transita para o 1º ano de escolaridade, permitindo a continuidade das 

aprendizagens. 

  



 

 

Avaliação – 2018/2019  

 14 

2. 1º ciclo do ensino básico 

2.1. disciplina de Português: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 60% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio socio afetivo 20% 

2.2. disciplina de Matemática: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 60% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 20% 

2.3. disciplina de Inglês: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes escritos 
Testes de compreensão oral 

40% 
 10% 

Apresentação oral 
Avaliação da leitura  
Outros: trabalho de aula, 
questões de aula, observação 
direta 

10% 
5% 

 
5% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

2.4. disciplina de Estudo do Meio: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 60% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 20% 

- 

2.5. disciplina de Expressões Artísticas e Físico-Motoras: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Trabalho de aula 80% 

Domínio sócio afetivo 20% 
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2.6. disciplina de Apoio ao Estudo: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Trabalho de aula 80% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

2.7. disciplina de Oferta complementar: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Trabalho de aula 80% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

2.8. disciplina de EMRC: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes/trabalhos 40% 
Trabalho de aula 40% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

2.9. AEC´s: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Trabalho de aula 80% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

As disciplinas de Apoio ao Estudo e Oferta Complementar não são consideradas para 

efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo. 

No 1º ciclo é atribuída uma menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente e 

Insuficiente) acompanhada de uma apreciação descritiva. 
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Menção 
 

Conhecimentos 
 

Atitudes 

 

 
Insuficiente 
(0% a 29%) 

- Não adquiriu os  
conhecimentos das 
aprendizagens definidas. 
- Revelou insuficiências 
significativas ao nível da 
compreensão, aplicação, 
análise e autonomia. 

- Não demonstrou interesse 
e empenho nas atividades 
propostas. 

- Não interiorizou atitudes 
e valores fundamentais a 
uma correta socialização 

 

 
Insuficiente 
(30% a 49%) 

- Não adquiriu parte 
significativa dos 
conhecimentos e das 
aprendizagens definidas. 
- Revelou insuficiências ao 
nível da compreensão, 
aplicação, análise e 
autonomia. 

- Demonstrou pouco interesse 
e empenho pelas atividades 
propostas. 

- Não interiorizou globalmente 
atitudes e valores fundamentais 
a uma correta socialização. 

 

 
Suficiente 

(50% a 69%) 

 

-Adquiriu satisfatoriamente 
os conhecimentos e as 
aprendizagens definidas. 
- Revelou algumas 
insuficiências ao nível da 
compreensão, aplicação, 
análise e autonomia. 

 

- Manifestou sentido de 
responsabilidade, interesse 
e empenhamento. 
- Apresentou um 
comportamento regular. 

 

Bom 
(70% a 89%) 

- Adquiriu bem os 
conhecimentos e as 
aprendizagens definidas. 
- Não revelou dificuldades a 
nível de compreensão, 
aplicação, síntese e 
autonomia 

- Manifestou grande interesse 
e empenho na vida escolar. 

- Apresentou um 
comportamento bastante 
aceitável. 

 

 
Muito Bom 

(90% a 100%) 

- Adquiriu com facilidade, e a 
um nível muito elevado, os 
conhecimentos e as 
aprendizagens definidas. 

- Manifestou grande 
interesse/empenhamento na 
vida escolar. 
- Demonstrou sempre uma 
correta socialização, espírito 
crítico e de iniciativa. 
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3. 2º ciclo do ensino básico 

3.1. Português 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Oralidade 25% 
Escrita (leitura/educação literária, gramática e 

expressão escrita) 
55% 

Testes 50% 
Outros instrumentos 5% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

6.º ano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 ORALIDADE 

 Desempenho que não permite a recolha adequada de elementos de 
avaliação. 

LEITURA, ESCRITA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Desempenho que não permite a recolha adequada de elementos de 
avaliação. 

GRAMÁTICA 

 Desempenho que não permite a recolha adequada de elementos de 
avaliação. 

NÍVEL 2 ORALIDADE 

 Apresenta muitas dificuldades na interpretação de textos orais. 

 Utiliza de forma bastante deficiente procedimentos para registar e 
reter a informação. 

 Produz textos orais com muitas incorreções e pouco extensos. 

 Tem muitas dificuldades em compreender e apresentar argumentos. 

LEITURA, ESCRITA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê, sem expressividade, em voz alta, palavras e textos. 

 Lê, com muita dificuldade, textos diversos. 

 Não compreende o sentido dos textos. 

 Não faz inferências a partir da informação prévia ou contida no texto 

 Não organiza a informação contida nos textos. 

 Não consegue avaliar criticamente textos. 

 Raramente planifica a escrita de textos 

 Redige textos com muitas incorreções. 

 Escreve textos narrativos com muitas incorreções. 

 Escreve textos expositivos / informativos com muitas incorreções. 

 Escreve textos de opinião com muitas incorreções. 
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GRAMÁTICA 

 Não explicita aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia. 

 Não conhece as classes de palavras. 

 Não analisa e nem estrutura unidades sintáticas. 
NÍVEL 3 ORALIDADE 

 Interpreta, com alguma dificuldade, textos orais breves. 

 Regista e retém a informação com alguma dificuldade. 

 Produz textos orais com algumas incorreções, recorrendo a 
vocabulário e mecanismos de coesão pouco diversificados. 

 Compreende e apresenta argumentos com algumas dificuldades. 

LEITURA, ESCRITA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê, com pouca expressividade, em voz alta, palavras e textos. 

 Lê, com alguma dificuldade, textos diversos 

 Compreende, com alguma dificuldade, o sentido dos textos. 

 Faz inferências, com algumas dificuldades, a partir da informação 
prévia ou contida no texto. 

 Organiza, com algumas dificuldades, a informação contida nos textos. 

 Avalia criticamente textos, com algumas dificuldades. 

 Planifica, pontualmente, a escrita de textos. 

 Redige textos com algumas incorreções. 

 Escreve textos narrativos com algumas incorreções. 

 Escreve textos expositivos / informativos com algumas incorreções. 

 Escreve textos de opinião com algumas incorreções. 

GRAMÁTICA 

 Explicita, com algumas incorreções, aspetos fundamentais da 
morfologia e da lexicologia. 

 Conhece razoavelmente as classes de palavras. 

 Analisa e estrutura unidades sintáticas, com algumas incorreções. 

NÍVEL 4 ORALIDADE 

 Interpreta adequadamente textos orais breves, na maioria das vezes. 

 Utiliza procedimentos para registar e reter a informação, na maioria 
das vezes. 

 Produz textos orais com diferentes finalidades e com coerência, com 
poucas incorreções. 

 Compreende e apresenta argumentos. 

LEITURA, ESCRITA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê, expressivamente, em voz alta, palavras e textos. 

 Lê textos diversos, na maioria das vezes, sem dificuldade. 

 Compreende o sentido dos textos, na maioria das vezes. 

 Faz inferências a partir da informação prévia ou contida no texto, na 
maioria das vezes. 

 Organiza, frequentemente, a informação contida nos textos. 

 Avalia criticamente textos. 

 Planifica, frequentemente, a escrita de textos. 
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 Redige textos com poucas incorreções. 

 Escreve textos narrativos com poucas incorreções. 

 Escreve textos expositivos / informativos com poucas incorreções. 

 Escreve textos de opinião com poucas incorreções. 

GRAMÁTICA 

 Explicita, com poucas incorreções, aspetos fundamentais da 
morfologia e da lexicologia. 

 Conhece a maioria das classes de palavras. 

 Analisa e estrutura unidades sintáticas, com poucas incorreções. 
NÍVEL 5 ORALIDADE 

 Interpreta textos orais breves. 

 Utiliza procedimentos para registar e reter a informação. 

 Produz textos orais corretos com diferentes finalidades e com 
coerência. 

 Compreende e apresenta argumentos, de forma pertinente e 
consistente. 

LEITURA, ESCRITA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê, expressivamente, em voz alta, palavras e textos (velocidade de 
leitura entre as 120 e 150 palavras).  

 Lê textos diversos.  

 Compreende o sentido dos textos.  

 Faz inferências a partir da informação prévia ou contida no texto.  

 Organiza adequadamente a informação contida nos textos.  

 Avalia, de forma adequada, fundamentada e critica, textos.  

 Planifica a escrita de textos.  

 Redige corretamente textos.  

 Escreve textos narrativos.  

 Escreve textos expositivos / informativos  

 Escreve textos de opinião.  
 

GRAMÁTICA 

 Explicita aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia. 

 Conhece classes de palavras. 

 Analisa e estrutura unidades sintáticas.  
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3.2. Língua Estrangeira I- Inglês 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Oralidade 25% 

Compreensão oral 10% 
Expressão oral 10% 
Leitura 5% 

Escrita (leitura/educação literária, gramática e 

expressão escrita) 
55% 

Testes 50% 
Outros instrumentos 5% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não utiliza, dentro e fora da sala de aula, competências de estudo 
que contribuam para uma aprendizagem autónoma da língua. 
 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua de forma incorreta, não possuindo conhecimentos 
elementares das suas regras e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Não compreende habitualmente mensagens orais; 

 Comunica de forma irregular em situações que exijam apenas troca 
de informação simples e direta sobre assuntos e atividades 
correntes. 
 

ESCRITA 

 Não compreende habitualmente mensagens escritas; 

 Não domina textos adequados ao seu nível, nem seleciona 
informação no âmbito de cada área temática; 
Não apresenta de maneira inteligível e com o mínimo de correção 
qualquer ideia e não dispõe de recursos de vocabulário. 
 

LEITURA 

 Tem muita dificuldade em identificar e selecionar informação 
específica; 

 Revela muitas dificuldades na leitura de textos de natureza 
diversificada, respeitando o sistema fonológico. 

NÍVEL 2  Revela muita dificuldade em utilizar, dentro e fora da sala de aula, 
competências de estudo que contribuam para uma aprendizagem 
autónoma da língua. 
 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua com dificuldade, revelando conhecimentos básicos das 



 

 

Avaliação – 2018/2019  

 21 

suas regras e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Manifesta dificuldades na compreensão de textos orais e verbaliza 
com dificuldade ideias simples; 
 

ESCRITA 

 Manifesta dificuldades na compreensão de textos escritos e 
expressa com dificuldade ideias simples; 

 Manifesta dificuldades na compreensão de mensagens escritas. 

 Produz textos simples de forma por vezes desorganizada e 
incoerente. 
 

LEITURA 

 Tem dificuldade em identificar e selecionar informação específica; 

 Revela dificuldades na leitura de textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico. 

NÍVEL 3  Seleciona estratégias e utiliza com dificuldade competências de 
estudo que revelam alguma autonomia na sua aprendizagem. 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua revelando conhecimentos básicos das suas regras e 
estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Compreende na globalidade registos orais no âmbito de cada área 
temática; 

 Consegue verbalizar ideias simples e revela aceitável nível de 
correção; tem, contudo, poucos recursos vocabulares. 

 
ESCRITA 

 Identifica ideias globais e seleciona informação específica num 
texto; 

 Produz textos escritos simples e coerentes, mas com incorreções. 
 

LEITURA 

 Lê com aceitável nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico; 

 Compreende na globalidade registos escritos no âmbito de cada 
área temática. 

NÍVEL 4  Seleciona estratégias e utiliza com facilidade competências de 
estudo que contribuem para uma aprendizagem autónoma. 
 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua com correção, revelando conhecimento das suas regras 
e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Revela uma boa compreensão de textos orais no âmbito de cada 
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área temática; 

 Organiza e verbaliza o seu discurso de forma clara e coerente; 

 Tem bons recursos vocabulares. 
 

ESCRITA 

 Revela uma boa compreensão de textos escritos e organiza o seu 
discurso de forma clara e coerente. Tem bons recursos vocabulares; 

 Produz textos escritos complexos, organizados e coerentes. 
 

LEITURA 

 Lê com bom nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico; 

 Identifica sentidos implícitos no registo. 
NÍVEL 5  Utiliza de forma adequada e autónoma as competências de estudo. 

 
GRAMÁTICA 

 Usa a língua com correção, revelando profundo conhecimento das 
suas regras e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Compreende integralmente a mensagem de qualquer texto oral, 
identificando sentidos implícitos; 

 Organiza o seu discurso de forma fluente e com correção formal; 

 Tem um vocabulário rico e variado. 
 

ESCRITA 

 Compreende integralmente a mensagem de qualquer texto escrito, 
identificando sentidos implícitos; 

 Utiliza vocabulário variado e apropriado; 

 Produz textos escritos complexos, organizados e coerentes, que 
revelam criatividade. 
 

LEITURA 

 Lê com excelente nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico; 

 Identifica sentidos implícitos no registo. 
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3.3. História e Geografia de Portugal 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não localiza no tempo e no espaço os factos históricos 

 Não interpreta os dados contidos nas diversas fontes utilizadas 

 Revela muitas dificuldades ao nível da compreensão, aquisição e 
aplicação de conhecimentos históricos. 

 Não adquiriu técnicas de investigação 

 Revela grandes dificuldades na expressão/discurso oral e escrito 

 Não domina o vocabulário específico da disciplina 
NÍVEL 2  Raramente localiza no tempo e no espaço os factos históricos 

 Raramente interpreta os dados contidos nas diversas fontes utilizadas 

 Revela dificuldades ao nível da compreensão, aquisição e aplicação de 
conhecimentos históricos. 

 Não adquiriu técnicas de investigação 

 Revela dificuldades na expressão/discurso oral e escrito 

 Domina, com dificuldade, o vocabulário específico da disciplina. 

NÍVEL 3  Localiza no tempo e no espaço os factos históricos. 

 Interpreta os dados contidos nas diversas fontes utilizadas. 

 Revela relativa facilidade ao nível da compreensão, aquisição e 
aplicação de conhecimentos históricos. 

 Adquiriu algumas técnicas de investigação. 

 Revela relativa facilidade na expressão/discurso oral e escrito. 

 Domina o vocabulário específico da disciplina. 
NÍVEL 4  Localiza com facilidade, no tempo e no espaço, os factos históricos 

 Interpreta, com facilidade, os dados contidos nas diversas fontes 
utilizadas 

 Revela facilidade ao nível da compreensão, aquisição e aplicação de 
conhecimentos históricos. 

 Adquiriu técnicas de investigação 

 Revela facilidade na expressão/discurso oral e escrito 

 Domina o vocabulário específico da disciplina 
NÍVEL 5  Localiza com muita facilidade, no tempo e no espaço, os factos 

históricos 

 Interpreta com muita facilidade os dados contidos nas diversas fontes 
utilizadas 

 Revela bastante facilidade ao nível da compreensão, aquisição e 
aplicação de conhecimentos históricos. 

 Adquiriu técnicas de investigação, com facilidade 

 Revela bastante facilidade na expressão/discurso oral e escrito 

 Domina, com facilidade, o vocabulário específico da disciplina 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 70% 
Questões de aula 10% 
Domínio sócio afetivo 20% 
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3.4. Matemática 

 

 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes, Mini Teste e Questões de aula 70% 
Trabalho de aula 10% 
Domínio sócio afetivo 20% 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio dos Números e Operações 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas no 
domínio da Geometria e Medida 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Álgebra 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 2  Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio dos Números e Operações 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
no domínio da Geometria e Medida 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio da Álgebra 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 3  Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio dos Números e Operações 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Geometria e Medida 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Álgebra 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 4  Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio dos Números e Operações 

 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Geometria e Medida 

 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Álgebra 
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 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 5  Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio dos Números e Operações 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Geometria e Medida 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Álgebra 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Organização e Tratamento de dados 
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3.5. Ciências Naturais 

 

 

 

 

6.º ano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não adquiriu conhecimentos nos domínios processos vitais comuns 
aos seres vivos e agressões do meio e integridade do organismo, 
demonstrando não ter competência para interpretar e 
compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e 
crítico) de temas no âmbito das ciências naturais. 

 Não revela capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e não 
possui poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes claramente negativas relativas ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do 
grupo. 

NÍVEL 2  Revela dificuldades na maioria dos objetivos nos domínios 
processos vitais comuns aos seres vivos e agressões do meio e 
integridade do organismo e demonstra ter pouca competência para 
interpretar e compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio 
(criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências naturais. 

 Revela fraca capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e escasso 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes insuficientes relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do 
grupo. 

NÍVEL 3  Consolidou satisfatoriamente a maioria nos objetivos nos domínios 
processos vitais comuns aos seres vivos e agressões do meio e 
integridade do organismo demonstrando ter competência 
suficiente para interpretar e compreender assuntos científicos, 
efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito das 
ciências naturais. 

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica 
na exposição de ideias, defesa e argumentação e suficiente poder 
de análise e síntese. 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 70% 
Trabalhos práticos: trabalhos de 
pesquisa, relatórios, registos de atividade 
experimental/laboratorial 

10% 

Domínio sócio afetivo 20% 



 

 

Avaliação – 2018/2019   27 

 

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do 
grupo. 

NÍVEL 4  Revela bom nível de conhecimentos na maioria dos objetivos nos 
domínios processos vitais comuns aos seres vivos e agressões do 
meio e integridade do organismo demonstrando ter boa 
competência para interpretar e compreender assuntos científicos e 
efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito das 
ciências naturais.  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica 
na exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder de 
análise e síntese. 

 Apresenta atitudes notáveis relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do 
grupo. 

NÍVEL 5  Revela excelente nível de conhecimentos na maioria dos objetivos 
nos domínios processos vitais comuns aos seres vivos e agressões 
do meio e integridade do organismo demonstrando claramente ter 
excelente competência para interpretar e compreender assuntos 
científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no 
âmbito das ciências naturais.  

 Revela excelente capacidade de comunicação, utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e um claro 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes de excelência relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do 
grupo. 
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3.6. Oferta complementar – Programação e Robótica 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Projeto(s) de trabalho 50% 
Trabalho de aula 30% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não utiliza a linguagem específica da disciplina. 

 Não domina conceitos básicos das diferentes áreas abordadas/exploradas. 

 Não investiga nem recolhe informação para resolver problemas. 

 Não planifica projetos de construção. 

 Não utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta e segura. 

 Não realiza as operações técnicas com rigor/precisão. 
NÍVEL 2  Raramente utiliza a linguagem específica da disciplina. 

 Raramente domina conceitos básicos das diferentes áreas 
abordadas/exploradas. 

 Raramente investiga e/ou recolhe informação para resolver problemas. 

 Raramente planifica projetos de construção. 

 Raramente utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta e 
segura. 

 Raramente realiza as operações técnicas com rigor/precisão. 
NÍVEL 3  Utiliza alguma linguagem específica da disciplina. 

 Domina alguns conceitos básicos das diferentes áreas abordadas/exploradas. 

 Investiga/recolhe informação, mas revela algumas dificuldades no tratamento 
da informação. 

 Planifica projetos de construção, respeitando a linguagem técnica com algumas 
omissões. 

 Utiliza instrumentos, equipamentos e materiais e demonstra alguma 
preocupação em fazê-lo de forma correta e segura. 

 Realiza as operações técnicas com algum rigor/precisão. 
NÍVEL 4  Utiliza frequentemente linguagem específica da disciplina. 

 Domina frequentemente os conceitos básicos das diferentes áreas 
abordadas/exploradas. 

 Investiga/recolhe informação, revelando poucas dificuldades no tratamento da 
informação. 

 Planifica projetos de construção, respeitando frequentemente  a linguagem 
técnica. 

 Utiliza frequentemente instrumentos, equipamentos e materiais de forma 
correta e segura. 

 Realiza frequentemente as operações técnicas com rigor/precisão. 
NÍVEL 5  Utiliza sempre a linguagem específica da disciplina. 

 Domina sempre conceitos básicos das diferentes áreas abordadas/exploradas, 
relacionando-os e aplicando-os em diversos contextos. 

 Investiga/recolhe informação, trabalha segundo uma sequência lógica e propõe 
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soluções adequadas para resolver problemas. 

 Planifica e organiza projetos de construção, respeitando a linguagem técnica. 

 Utiliza sempre instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta e 
segura. 

 Realiza sempre as operações técnicas com rigor/precisão. 

 

3.7. Educação Física 

 

 

 

Na disciplina de Ed. Física a classificação dos alunos que apresentem atestado 

médico ao longo do ano letivo será efetuada nos seguintes parâmetros: 

 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 EXPRESSÃO MOTORA 

 Não adquire as competências motoras específicas das unidades 
curriculares (modalidades) do programa.  

 Não revela progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Manifesta muitas dificuldades na compreensão dos conhecimentos 
específicos das unidades curriculares (modalidades) lecionadas. 

 É incapaz de os transmitir. 
NÍVEL 2 EXPRESSÃO MOTORA 

 Tem dificuldades na aquisição das competências motoras 
específicas das unidades curriculares (modalidades) do programa,   

 Revela pouca progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Manifesta dificuldades na compreensão dos conhecimentos 
específicos das  unidades curriculares (modalidades) lecionadas. 

 Revela dificuldades em transmiti-los. 
NÍVEL 3 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domina razoavelmente a aquisição das competências motoras 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Teste Teórico / Trabalho Escrito 20% 
Domínio psicomotor 50% 
Domínio sócio afetivo 30% 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
 Teste Teórico / Trabalho Escrito  70% 
Domínio sócio afetivo 30% 
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específicas das unidades curriculares (modalidades) do programa   

 Revela uma progressão satisfatória na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Compreende na globalidade os conhecimentos específicos das 
unidades curriculares (modalidades) lecionadas 

 Transmite-os razoavelmente 
NÍVEL 4 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domina bem a aquisição das competências motoras específicas das 
unidades curriculares (modalidades) do programa 

 Revela uma boa progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Compreende com facilidade os conhecimentos específicos das 
unidades curriculares (modalidades) lecionadas  

 Transmiti-os com certa facilidade e competência. 
NÍVEL 5 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domina muito bem a aquisição das competências motoras 
específicas das unidades curriculares (modalidades) do programa 

 Revela muito boa progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Compreende com muita facilidade os conhecimentos específicos 
das unidades curriculares (modalidades) lecionadas  

 Transmiti-os com muita facilidade e competência 
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3.8. Educação Musical 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Teste de avaliação escrito 50%  
Teste prático  20% 
Domínio sócio afetivo 30% 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  O aluno não obteve um desempenho, ao nível da assiduidade e/ou da produção 
musical, que permita ser avaliado, nos descritores de Interpretação e Comunicação, 
Criação e Experimentação, Perceção sonora e musical e Culturas Musicais nos 
Contextos. 

NÍVEL 2 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 O aluno não consegue cantar em grupo, canções em compasso simples e composto, 
em monodia e harmonizadas, com acompanhamento instrumental. 

 O aluno não toca em grupo pequenas peças musicais em instrumentos não 
convencionais ou convencionais. 

 O aluno não consegue analisar partituras, para posterior execução, porque não 
conhece o vocabulário necessário. 

CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

 O aluno executa alguns acompanhamentos segundo indicações do professor, 
utilizando apenas instrumentos convencionais; Tem dificuldade em tocar em grupo e 
não consegue aplicar elementos de dinâmica. 

PERCEÇÃO SONORA E MUSICAL 

 O aluno não consegue identificar caraterísticas rítmicas, melódicas, tímbricas e 
dinâmicas em obras musicais de diferentes géneros, estilos e culturas. 

 CULTURAS MUSICAIS NOS CONTEXTOS 

 O aluno reconhece mas não valoriza a música como construção social, como 
património e como factor de identidade social e cultural em alguns contextos. 

NÍVEL 3 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 O aluno canta em grupo, canções em diferentes tonalidades, com diversas formas, 
géneros e estilos, em compasso simples e composto, em monodia e harmonizadas, 
com e sem acompanhamento instrumental. 

 O aluno toca em grupo, peças em diferentes tonalidades e modos, em compasso 
simples e composto, com diferentes formas, géneros, estilos e culturas, utilizando 
algumas técnicas de acordo com a tipologia musical, em instrumentos não 
convencionais e convencionais. 

 O aluno analisa audições de música gravada e ao vivo de acordo com alguns conceitos 
adquiridos e códigos que conhece, utilizando algum vocabulário apropriado. 

CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

 O aluno executa acompanhamentos segundo técnicas aprendidas, utilizando a voz, o 
corpo e instrumentos não convencionais e convencionais, em grupo, sobre 
organizações sonoras modais, em compasso simples e composto, aplicando alguns 
elementos de dinâmica. 

PERCEÇÃO SONORA E MUSICAL 

 O aluno identifica e analisa caraterísticas rítmicas, melódicas, tímbricas, dinâmicas, 
texturais e formais em obras musicais de diferentes géneros, estilos e culturas. 

 CULTURAS MUSICAIS NOS CONTEXTOS 

 O aluno reconhece e valoriza a música como construção social, como património e 
como factor de identidade social e cultural em alguns contextos. 
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NÍVEL 4 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 O aluno canta a solo e em grupo, canções em diferentes tonalidades e modos, com 
diversas formas, géneros e estilos, em compasso simples e composto, em monodia e 
harmonizadas, com e sem acompanhamento instrumental. 

 O aluno toca sozinho e em grupo, peças em diferentes tonalidades e modos, em 
compasso simples e composto, com diferentes formas, géneros, estilos e culturas, 
utilizando algumas técnicas de acordo com a tipologia musical, em instrumentos não 
convencionais e convencionais na interpretação de música instrumental ou vocal 
acompanhada. 

 O aluno analisa, descreve e comenta audições de música gravada e ao vivo de acordo 
com os conceitos adquiridos e códigos que conhece, utilizando algum vocabulário 
apropriado. 

CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

 O aluno improvisa e compõe acompanhamentos segundo diferentes técnicas e estilos, 
utilizando a voz, o corpo e instrumentos não convencionais e convencionais, 
individualmente e em grupo, sobre organizações sonoras modais, em compasso 
simples e composto, aplicando elementos dinâmicos. 

 O aluno expressa ideias sonoras utilizando alguns recursos técnicoartísticos 
elementares, tendo em conta diversos estímulos e/ou intenções. 

PERCEÇÃO SONORA E MUSICAL 

 O aluno identifica, analisa e descreve com alguma facilidade caraterísticas rítmicas, 
melódicas, tímbricas, dinâmicas, texturais, formais e estilísticas em obras musicais de 
diferentes géneros, estilos e culturas. 

CULTURAS MUSICAIS NOS CONTEXTOS 

 O aluno reconhece e valoriza a música como construção social, como património e 
como factor de identidade social e cultural em contextos diversificados. 

NÍVEL 5 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 O aluno canta a solo e em grupo, com intencionalidade expressiva, canções em 
diferentes tonalidades e modos, com diversas formas, géneros e estilos, em compasso 
simples e composto, em monodia e harmonizadas, com e sem acompanhamento 
instrumental. 

 O aluno toca sozinho e em grupo, peças em diferentes tonalidades e modos, em 
compasso simples e composto, com diferentes formas, géneros, estilos e culturas, 
utilizando técnicas diferenciadas de acordo com a tipologia musical, em instrumentos 
não convencionais e convencionais na interpretação de música instrumental ou vocal 
acompanhada. 

 O aluno analisa, descreve e comenta audições de música gravada e ao vivo de acordo 
com os conceitos adquiridos e códigos que conhece, utilizando vocabulário 
apropriado. 

CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

 O aluno improvisa e compõe acompanhamentos e pequenas peças musicais segundo 
diferentes técnicas e estilos, utilizando a voz, o corpo e instrumentos não 
convencionais e convencionais, individualmente e em grupo, sobre organizações 
sonoras modais e tonais, em compasso simples e composto, aplicando elementos 
dinâmicos e formais 

 O aluno expressa ideias sonoras utilizando e recursos técnicoartísticos elementares, 
tendo em conta diversos estímulos e/ou intenções. 

PERCEÇÃO SONORA E MUSICAL 

 O aluno identifica, analisa e descreve características rítmicas, melódicas, tímbricas, 
dinâmicas, texturais, formais e estilísticas em obras musicais de diferentes géneros, 
estilos e culturas. 

CULTURAS MUSICAIS NOS CONTEXTOS 

 O aluno reconhece e valoriza a música como construção social, como património e 
como fator de identidade social e cultural em contextos diversificados e em diferentes 
períodos históricos. 
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3.9. Educação Tecnológica 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  O aluno não utiliza a linguagem específica da disciplina. 

 O aluno não domina conceitos básicos das diferentes áreas  
abordadas/exploradas. 

 O aluno não investiga nem recolhe informação para resolver problemas 

 O aluno não planifica projetos de construção 

 O aluno não apresenta criatividade na realização do trabalho 

 O aluno não utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta. 

 O aluno realiza as operações técnicas sem preocupação de rigor/precisão. 

 O aluno não aplica técnicas e/ou aplica-as incorretamente. 

 O aluno não revela higiene nem respeita as normas de segurança na realização do 
trabalho. 

NÍVEL 2  O aluno raramente utiliza a linguagem específica da disciplina. 

 O aluno raramente domina conceitos básicos das diferentes áreas abordadas e 
exploradas. 

 O aluno raramente investiga e recolhe informação para resolver problemas. 

 O aluno planifica projetos de construção de forma desorganizada não 
respeitando a linguagem técnica. 

 O aluno apresenta pouca criatividade e revela dificuldade na adequação da 
forma/função. 

 O aluno raramente utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma 
correta e revela alguma dificuldade na seleção dos materiais mais adequados. 

 O aluno realiza as operações técnicas com pouca preocupação de rigor e 
precisão. 

 O aluno aplica algumas técnicas de expressividade, com pouca autonomia e/ou 
sem concluir a atividade. 

 O aluno revela pouca higiene e/ou não respeita todas as normas de segurança na 
realização do trabalho. 

NÍVEL 3  O aluno utiliza alguma linguagem específica da disciplina de forma correta. 

 O aluno domina e relaciona alguns conceitos básicos das diferentes áreas 
abordadas/exploradas. 

 O aluno investiga/recolhe informação, mas revela algumas dificuldades no 
tratamento da informação. 

 O aluno planifica projetos de construção, respeitando a linguagem técnica com 
algumas omissões. 

 O aluno apresenta criatividade na realização do trabalho, não cumprindo na 
totalidade adequação da forma/função. 

 O aluno utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta e revela 
alguma autonomia na seleção dos materiais mais ade quados. 

 O aluno realiza as operações técnicas com alguma preocupação de rigor/precisão. 

 O aluno aplica algumas técnicas com expressividade e autonomia. 

 O aluno demonstra alguma higiene e algum respeito pelas normas de segurança 
na realização do trabalho. 

NÍVEL 4  O aluno utiliza frequentemente a linguagem específica da disciplina e relaciona o 
vocabulário. 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Processo  45% 
Produto final/trabalho 25% 

Domínio sócio afetivo 30% 



 

 

Avaliação – 2018/2019   34 

 

 O aluno domina os conceitos básicos das diferentes áreas abordadas/exploradas 
e relaciona-os. 

 O aluno investiga/recolhe informação e trabalha segundo uma sequência lógica 
para resolver problemas. 

 O aluno planifica projetos de construção, respeitando a linguagem técnica. 

 O aluno apresenta criatividade na realização do trabalho, aplicando e 
relacionando forma/função. 

 O aluno utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta e revela 
autonomia na seleção dos materiais mais adequados. 

 O aluno realiza as operações técnicas com preocupação de rigor e precisão. 
O aluno aplica todas as técnicas com alguma expressividade. 

 O aluno aplica todas as técnicas com alguma expressividade. 

 O aluno revela higiene e respeito pelas normas de segurança na realização do 
trabalho 

NÍVEL 5  O aluno utiliza sempre a linguagem específica da disciplina e emite opiniões 
justificadas com os conhecimentos adquiridos no domínio tecnológico. 

 O aluno domina sempre conceitos básicos das diferentes áreas 
abordadas/exploradas, relacionando-os e aplicando-os em diversos contextos. 

 O aluno investiga/recolhe informação, trabalha segundo uma sequência lógica e 
propõe soluções adequadas para resolver problemas. 

 O aluno planifica e organiza projetos de construção com grau de complexidade, 
respeitando a linguagem técnica. 

 O aluno apresenta muita criatividade na realização do trabalho, aplicando e 
relacionando a forma/função design diversificado. 

 O aluno utiliza instrumentos, equipamentos e materiais de forma correta e revela 
muita autonomia na seleção dos materiais mais adequados e complexos. 

 O aluno realiza as operações técnicas com bastante preocupação de rigor, 
precisão e complexidade. 

 O aluno aplica todas técnicas com bastante expressividade. 

 O aluno revela bastante higiene e respeito pelas normas de segurança na 
realização do trabalho, contribuindo para que se estabeleça um ambiente seguro 
no grupo/turma. 

 

 

  



 

 

Avaliação – 2018/2019   35 

 

3.10. Educação Visual 

 

 

6.ºano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 
 Não identifica a influência da textura ou da dimensão na perceção da 

cor. 

 Não distingue diferenças entre cor e pigmento (síntese aditiva e 
síntese subtrativa. 

 Não distingue a importância da cor na construção do sentido das 
mensagens. 

 Não identifica a posição relativa de objetos no espaço (objetos 
isolados, posição absoluta: horizontal, vertical, oblíqua.). 

 Não reconhece a posição de objetos no espaço relativa ao 
observador ou a outros objetos (longe, perto, à frente, trás, paralela, 
perpendicular, etc.). 

 Não explora relações entre a parte interna e a superfície de um 
objeto, e utilizar na sua representação elementos como dimensão, 
transparência/opacidade e luz/cor. 

 Não explica a noção e o valor do património. 

 Não identifica tipos de património cultural (natural, material e 
imaterial). 

 Não relaciona que a experiência pessoal condiciona o modo como se 
interpretam imagens e artefactos 

 Não articula elementos do discurso gráfico (cor, contraste, fundo-
figura, texto e imagem, etc.). 

 Não desenvolve ações orientadas para a procura de novas ideias e 
respostas para um problema, tendo como objetivo identificar e 
definir alternativas 

 Não aplica uma sequência lógica de trabalho para a resolução de um 
problema, avaliando constantemente as situações e ideias. 

 Não sabe avaliar. Auto e heteroavaliação. 
NÍVEL 2 

 Tem dificuldade em identificar a influência da textura ou da 
dimensão na perceção da cor. 

 Tem dificuldade em distinguir diferenças entre cor e pigmento 
(síntese aditiva e síntese subtrativa. 

 Tem dificuldade em distinguir a importância da cor na construção do 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Trabalho (processo, produto) 70% 

Domínio sócio afetivo 30% 
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sentido das mensagens. 

 Tem dificuldade em identificar a posição relativa de objetos no 
espaço (objetos isolados, posição absoluta: horizontal, vertical, 
oblíqua.). 

 Tem dificuldade em reconhecer a posição de objetos no espaço 
relativa ao observador ou a outros objetos (longe, perto, à frente, 
trás, paralela, perpendicular, etc.). 

 Tem dificuldade em explorar relações entre a parte interna e a 
superfície de um objeto, e utilizar na sua representação elementos 
como dimensão, transparência/opacidade e luz/cor. 

 Tem dificuldade em explicar a noção e o valor do património. 

 Tem dificuldade em identificar tipos de património cultural (natural, 
material e imaterial). 

 Tem dificuldade em relacionar que a experiência pessoal condiciona 
o modo como se interpretam imagens e artefactos 

 Tem dificuldade em articular elementos do discurso gráfico (cor, 
contraste, fundo-figura, texto e imagem, etc.). 

 Tem dificuldade em desenvolver ações orientadas para a procura de 
novas ideias e respostas para um problema, tendo como objetivo 
identificar e definir alternativas 

 Tem dificuldade em aplicar uma sequência lógica de trabalho para a 
resolução de um problema, avaliando constantemente as situações e 
ideias. 

 Tem dificuldade em saber avaliar. Auto e heteroavaliação. 
NÍVEL 3 

 Identifica a influência da textura ou da dimensão na perceção da cor. 

 Distingue diferenças entre cor e pigmento (síntese aditiva e síntese 
subtrativa. 

 Distingue a importância da cor na construção do sentido das 
mensagens. 

 Identifica a posição relativa de objetos no espaço (objetos isolados, 
posição absoluta: horizontal, vertical, oblíqua.). 

 Reconhece a posição de objetos no espaço relativa ao observador ou 
a outros objetos (longe, perto, à frente, trás, paralela, perpendicular, 
etc.). 

 Explora relações entre a parte interna e a superfície de um objeto, e 
utilizar na sua representação elementos como dimensão, 
transparência/opacidade e luz/cor. 

 Explica a noção e o valor do património. 

 Identifica tipos de património cultural (natural, material e imaterial). 

 Relaciona que a experiência pessoal condiciona o modo como se 
interpretam imagens e artefactos 
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 Articula elementos do discurso gráfico (cor, contraste, fundo-figura, 
texto e imagem, etc.). 

 Desenvolve ações orientadas para a procura de novas ideias e 
respostas para um problema, tendo como objetivo identificar e 
definir alternativas 

 Aplica uma sequência lógica de trabalho para a resolução de um 
problema, avaliando constantemente as situações e ideias. 

 Sabe avaliar. Auto e heteroavaliação. 
NÍVEL 4 

 Identifica com facilidade a influência da textura ou da dimensão na 
perceção da cor. 

 Distingue com facilidade diferenças entre cor e pigmento (síntese 
aditiva e síntese subtrativa 

 Distingue com facilidade a importância da cor na construção do 
sentido das mensagens 

 Identifica com facilidade a posição de objetos no espaço relativa ao 
observador ou a outros objetos (longe, perto, à frente, trás, paralela, 
perpendicular, etc.). 

 Explora com facilidade as relações entre a parte interna e a 
superfície de um objeto, e utilizar na sua representação elementos 
como dimensão, transparência/opacidade e luz/cor. 

 Explica com facilidade a noção e o valor do património. 

 Identifica com facilidade tipos de património cultural (natural, 
material e imaterial). 

 Relaciona com facilidade que a experiência pessoal condiciona o 
modo como se interpretam imagens e artefactos 

 Articula com facilidade elementos do discurso gráfico (cor, contraste, 
fundo-figura, texto e imagem, etc.). 

 Desenvolve com facilidade ações orientadas para a procura de novas 
ideias e respostas para um problema, tendo como objetivo 
identificar e definir alternativas 

 Aplica com facilidade uma sequência lógica de trabalho para a 
resolução de um problema, avaliando constantemente as situações e 
ideias. 

 Sabe avaliar com facilidade. Auto e heteroavaliação. 
NÍVEL 5 

 Identifica com muita facilidade a influência da textura ou da 
dimensão na perceção da cor. 

 Distingue com muita facilidade diferenças entre cor e pigmento 
(síntese aditiva e síntese subtrativa 

 Distingue com muita facilidade a importância da cor na construção 
do sentido das mensagens 
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 Identifica com muita facilidade a posição de objetos no espaço 
relativa ao observador ou a outros objetos (longe, perto, à frente, 
trás, paralela, perpendicular, etc.). 

 Explora com muita facilidade as relações entre a parte interna e a 
superfície de um objeto, e utilizar na sua representação elementos 
como dimensão, transparência/opacidade e luz/cor. 

 Explica com muita facilidade a noção e o valor do património. 

 Identifica com muita facilidade tipos de património cultural (natural, 
material e imaterial). 

 Relaciona com muita facilidade que a experiência pessoal condiciona 
o modo como se interpretam imagens e artefactos 

 Articula com muita facilidade elementos do discurso gráfico (cor, 
contraste, fundo-figura, texto e imagem, etc.). 

 Desenvolve com muita facilidade ações orientadas para a procura de 
novas ideias e respostas para um problema, tendo como objetivo 
identificar e definir alternativas 

 Aplica com muita facilidade uma sequência lógica de trabalho para a 
resolução de um problema, avaliando constantemente as situações e 
ideias. 

 Sabe avaliar com muita  facilidade. Auto e heteroavaliação. 
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3.11. Educação Moral e Religião Católica 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 Não revela qualquer progressão na compreensão, aquisição e aplicação 
de conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência 
religiosa; quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no 
domínio da ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade 
e o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa 
humana. 

 Revela muitas dificuldades na cooperação nos grupos de trabalho;  

 Não executa as tarefas de aula.  

 Não participa de forma espontânea. 
NÍVEL 2 Revela pouca progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes /trabalhos 40% 
Trabalho de aula 40% 

Domínio sócio afetivo 20% 
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 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade 
e o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa 
humana. 

 Revela dificuldades na cooperação nos grupos de trabalho;  

 Executa pouco as tarefas de aula. 

 Participa pouco de forma espontânea. 
NÍVEL 3 Revela alguma progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade 
e o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa 
humana. 

 Coopera nos grupos de trabalho;  

 Executa algumas tarefas de aula.  

 Participa de forma espontânea. 
NÍVEL 4 Revela boa progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  
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 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade 
e o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa 
humana. 

 Coopera bem nos grupos de trabalho;  

 Executa bem algumas tarefas de aula.  

 Participa bem e de forma espontânea. 
NÍVEL 5 Revela boa progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade 
e o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa 
humana. 

 Coopera muito bem nos grupos de trabalho;  

 Executa muito bem algumas tarefas de aula.  

 Participa muito bem e de forma espontânea 
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4. 3º ciclo do ensino básico 

4.1. Português   

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Oralidade 25% 
Escrita (leitura/educação literária, gramática e 

expressão escrita) 
55% 

Testes 50% 
Outros instrumentos 5% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 ORALIDADE 

 Não interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade diversos 

 Não regista, não trata e nem retém a informação global do texto 

 Não participa em situações de interação discursiva. 

 Não produz textos orais. 

LEITURA 

 Lê, em voz alta, soletrando. 

 Não interpreta textos de diferentes categorias, géneros e graus de 
complexidade. 

 Não toma notas, não regista tópicos e não identifica ideias‐chave 

 Não expressa pontos de vista e apreciações críticas suscitados 
pelos textos lidos em diferentes suportes. 

ESCRITA 

 Não planifica a escrita de textos 

 Redige textos com informação ambígua ou confusa sem coerência 
e correção linguística 

 Não responde, por escrito, a questões sobre um texto. 

 Não responde a instruções de trabalho 

 Não elabora resumos e sínteses de textos 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê com muita dificuldade e não interpreta textos / obras literárias. 

 Não exprime, oralmente e por escrito, ideias pessoais sobre os 
textos lidos ou ouvidos. 

GRAMÁTICA 

 Não conhece os aspetos essenciais da estrutura e do uso da 
língua. 

NÍVEL 2 ORALIDADE 

 Interpreta com dificuldade textos orais com diferentes graus de 
formalidade e alguma complexidade 
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 Regista, trata e retém a informação global do texto com 
dificuldade 

 Participa de forma pouco satisfatória ou não participa em 
situações de interação discursiva. 

 Produz textos orais, usando vocabulário elementar manifestando 
um domínio insuficiente das estruturas gramaticais e dos 
mecanismos de coesão discursiva. 

 Produz, com dificuldade, textos orais de diferentes categorias e 
géneros e com diferentes finalidades, não respeitando as 
instruções. 

LEITURA 

 Lê, em voz alta, textos variados, após preparação da leitura sem 
correção, expressividade, articulação, ritmo, fluência e respeito 
pela pontuação 

 Interpreta de forma insatisfatória textos de diferentes categorias, 
géneros e graus de complexidade. 

 Toma notas, regista tópicos e identifica ideias‐chave de forma 
insatisfatória 

 Expressa, com muita dificuldade pontos de vista e apreciações 
críticas suscitados pelos textos lidos em diferentes suportes. 

ESCRITA 

 Não planifica a escrita de textos 

 Redige textos sem coerência e correção linguística 

 Responde, por escrito, de forma incompleta e com incorreções, a 
questões sobre um texto. 

 Responde, com incorreções e insuficiências, a instruções de 
trabalho 

 Elabora de forma inconsistente resumos e sínteses de textos 

 Escreve textos diversos não tendo em conta o objetivo e o 
destinatário e com informação ambígua ou confusa 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê e interpreta textos / obras literárias de forma insatisfatória 
(diferentes épocas, textos e géneros; temas e ideias, pontos de 
vista e universos de referência; elementos constitutivos de textos; 
estrutura e construção textuais; expressividade) 

 Exprime, com muita dificuldade, oralmente e por escrito, ideias 
pessoais sobre os textos lidos ou ouvidos. 

GRAMÁTICA 

 Não conhece os aspetos essenciais da estrutura e do uso da língua 
NÍVEL 3 ORALIDADE 

 Interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e 
alguma complexidade 

 Regista, trata e retém a informação global do texto 

 Participa de forma satisfatória em situações de interação 
discursiva. 

 Produz textos orais corretos, usando vocabulário adequado mas 
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comum manifestando um domínio aceitável das estruturas 
gramaticais e domina suficientemente mecanismos de coesão 
discursiva. 

 Produz, com alguma dificuldade, textos orais (respeitando o 
tempo previsto) de diferentes categorias e géneros e com 
diferentes finalidades 

LEITURA 

 Lê, com alguma expressividade, em voz alta, textos variados, após 
preparação da leitura (correção, expressividade, articulação, 
ritmo, fluência, pontuação) 

 Interpreta de forma satisfatória textos de diferentes categorias, 
géneros e graus de complexidade. 

 Toma notas, regista tópicos e identifica ideias‐chave de forma 
satisfatória 

 Expressa, com alguma dificuldade, respeitando o tempo previsto 
pontos de vista e apreciações críticas suscitados pelos textos lidos 
em diferentes suportes. 

ESCRITA 

 Planifica, por vezes, a escrita de textos 

 Redige satisfatoriamente textos com coerência e correção 
linguística 

 Nem sempre responde, por escrito, de forma completa, a 
questões sobre um texto. 

 Responde, com algumas incorreções e insuficiências, a instruções 
de trabalho 

 Elabora satisfatoriamente resumos e sínteses de textos 

 Escreve textos diversos tendo em conta o objetivo e o 
destinatário 

 Revê os textos escritos. 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê e interpreta textos / obras literárias de forma satisfatória 
(diferentes épocas, textos e géneros; temas e ideias, pontos de 
vista e universos de referência; elementos constitutivos de textos; 
estrutura e construção textuais; expressividade) 

 Exprime, com alguma dificuldade, oralmente e por escrito, ideias 
pessoais sobre os textos lidos ou ouvidos. 

 Aprecia textos variados do domínio literário (reconhece valores 
culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos). 

GRAMÁTICA 

 Conhece e aplica, com incorreções pontuais, os aspetos essenciais 
da estrutura e do uso da língua. 

NÍVEL 4 ORALIDADE 

 Interpreta textos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade 

 Regista, trata e retém a informação 

 Participa oportuna e construtivamente em situações de interação 
discursiva. 
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 Produz textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de coesão 
discursiva. 

 Produz textos orais (respeitando o tempo previsto) de diferentes 
categorias e géneros e com diferentes finalidades 

LEITURA 

 Lê expressivamente em voz alta textos variados, após preparação 
da leitura (correção, expressividade, articulação, ritmo, fluência, 
pontuação) 

 Interpreta textos de diferentes categorias, géneros e graus de 
complexidade. 

 Toma notas, regista tópicos e identificar ideias‐chave 

 Expressa pontos de vista e apreciações críticas suscitados pelos 
textos lidos em diferentes suportes. 

ESCRITA 

 Planifica a escrita de textos 

 Redige textos com coerência e correção linguística 

 Responde, por escrito, de forma completa, a questões sobre um 
texto. 

 Responde a instruções de trabalho 

 Elabora resumos e sínteses de textos 

 Escreve textos diversos tendo em conta o objetivo e o 
destinatário 

 Revê os textos escritos 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê e interpreta textos / obras literárias (diferentes épocas, textos 
e géneros; temas e ideias, pontos de vista e universos de 
referência; elementos constitutivos de textos; estrutura e 
construção textuais; expressividade) 

 Exprime, com facilidade, oralmente e por escrito, ideias pessoais 
sobre os textos lidos ou ouvidos. 

 Aprecia textos variados do domínio literário (reconhece valores 
culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos) 

 Lê e /ou escreve por iniciativa e gosto pessoal 

GRAMÁTICA 

 Conhece e aplica, de forma sistematizada, os aspetos essenciais 
da estrutura e do uso da língua. 

NÍVEL 5 ORALIDADE 

 Interpreta com facilidade textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade 

 Regista, trata e retém a informação 

 Participa sempre oportuna e construtivamente em situações de 
interação discursiva. 

 Produz textos orais corretos, usando vocabulário adequado e 
estruturas gramaticais diversificadas e recorrendo a mecanismos 
de coesão discursiva. 
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 Produz textos orais (respeitando o tempo previsto) de diferentes 
categorias e géneros e com diferentes finalidades 

LEITURA 

 Lê expressivamente em voz alta textos variados, após preparação 
da leitura (correção, expressividade, articulação, ritmo, fluência, 
pontuação) 

 Interpreta com facilidade textos de diferentes categorias, géneros 
e graus de complexidade. 

 Toma notas, regista tópicos e identifica ideias‐chave 

 Expressa, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos lidos em diferentes 
suportes. 

ESCRITA 

 Planifica quase sempre a escrita de textos 

 Redige com segurança textos com coerência e correção linguística 

 Responde, por escrito, de forma completa, a questões sobre um 
texto. 

 Responde, com eficácia e correção, a instruções de trabalho 

 Elabora resumos e sínteses de textos 

 Escreve com segurança textos diversos tendo em conta o objetivo 
e o destinatário 

 Revê os textos escritos 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Lê e interpreta textos / obras literárias (diferentes épocas, textos 
e géneros; temas e ideias, pontos de vista e universos de 
referência; elementos constitutivos de textos; estrutura e 
construção textuais; expressividade) 

 Exprime, com facilidade, oralmente e por escrito, ideias pessoais 
sobre os textos lidos ou ouvidos. 

 Aprecia textos variados do domínio literário (reconhece valores 
culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos) 

 Lê e /ou escreve por iniciativa e gosto pessoal 

GRAMÁTICA 

 Conhece e aplica, de forma sistematizada, os aspetos essenciais 
da estrutura e do uso da língua. 
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4.2. Língua Estrangeira I-Inglês 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Oralidade 25% 

Compreensão oral 10% 
Expressão oral 10% 
Leitura 5% 

Escrita (leitura/educação literária, gramática e 

expressão escrita) 
55% 

Testes 50% 
Outros instrumentos 5% 

Domínio sócio afetivo 20% 

  

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não utiliza, dentro e fora da sala de aula, competências de estudo 
que contribuam para uma aprendizagem autónoma da língua. 
 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua de forma incorreta, não possuindo conhecimentos 
elementares das suas regras e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Não compreende habitualmente mensagens orais; 

 Comunica de forma irregular em situações que exijam apenas troca 
de informação simples e direta sobre assuntos e atividades correntes. 
 

ESCRITA 

 Não compreende habitualmente mensagens escritas; 

 Não domina textos adequados ao seu nível, nem seleciona 
informação no âmbito de cada área temática; 
Não apresenta de maneira inteligível e com o mínimo de correção 
qualquer ideia e não dispõe de recursos de vocabulário. 
 

LEITURA 

 Tem muita dificuldade em identificar e selecionar informação 
específica; 

 Revela muitas dificuldades na leitura de textos de natureza 
diversificada, respeitando o sistema fonológico. 

NÍVEL 2  Revela muita dificuldade em utilizar, dentro e fora da sala de aula, 
competências de estudo que contribuam para uma aprendizagem 
autónoma da língua. 
 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua com dificuldade, revelando conhecimentos básicos das 
suas regras e estruturas. 
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ORALIDADE 

 Manifesta dificuldades na compreensão de textos orais e verbaliza 
com dificuldade ideias simples; 
 

ESCRITA 

 Manifesta dificuldades na compreensão de textos escritos e expressa 
com dificuldade ideias simples; 

 Manifesta dificuldades na compreensão de mensagens escritas. 

 Produz textos simples de forma por vezes desorganizada e 
incoerente. 
 

LEITURA 

 Tem dificuldade em identificar e selecionar informação específica; 

 Revela dificuldades na leitura de textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico. 

NÍVEL 3  Seleciona estratégias e utiliza com dificuldade competências de 
estudo que revelam alguma autonomia na sua aprendizagem. 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua revelando conhecimentos básicos das suas regras e 
estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Compreende na globalidade registos orais no âmbito de cada área 
temática; 

 Consegue verbalizar ideias simples e revela aceitável nível de 
correção; tem, contudo, poucos recursos vocabulares. 
 

ESCRITA 

 Identifica ideias globais e seleciona informação específica num texto; 

 Produz textos escritos simples e coerentes, mas com incorreções. 
 

LEITURA 

 Lê com aceitável nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico; 

 Compreende na globalidade registos escritos no âmbito de cada área 
temática. 

NÍVEL 4  Seleciona estratégias e utiliza com facilidade competências de 
estudo que contribuem para uma aprendizagem autónoma. 
 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua com correção, revelando conhecimento das suas regras 
e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Revela uma boa compreensão de textos orais no âmbito de cada área 
temática; 

 Organiza e verbaliza o seu discurso de forma clara e coerente; 

 Tem bons recursos vocabulares. 



 

 

Avaliação – 2018/2019   49 

 

 
ESCRITA 

 Revela uma boa compreensão de textos escritos e organiza o seu 
discurso de forma clara e coerente. Tem bons recursos vocabulares; 

 Produz textos escritos complexos, organizados e coerentes. 
 

LEITURA 

 Lê com bom nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico; 

 Identifica sentidos implícitos no registo. 
NÍVEL 5  Utiliza de forma adequada e autónoma as competências de estudo. 

 
GRAMÁTICA 

 Usa a língua com correção, revelando profundo conhecimento das 
suas regras e estruturas. 
 

ORALIDADE 

 Compreende integralmente a mensagem de qualquer texto oral, 
identificando sentidos implícitos; 

 Organiza o seu discurso de forma fluente e com correção formal; 

 Tem um vocabulário rico e variado. 
 

ESCRITA 

 Compreende integralmente a mensagem de qualquer texto escrito, 
identificando sentidos implícitos; 

 Utiliza vocabulário variado e apropriado; 

 Produz textos escritos complexos, organizados e coerentes, que 
revelam criatividade. 
 

LEITURA 

 Lê com excelente nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico; 

 Identifica sentidos implícitos no registo. 
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4.3. Língua Estrangeira II – Francês/Espanhol 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Oralidade 25% 

Compreensão oral 10% 
Expressão oral 10% 
Leitura 5% 

Escrita (leitura/educação literária, gramática e 

expressão escrita) 
55% 

Testes 50% 
Outros instrumentos 5% 

Domínio sócio afetivo 20% 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 ORALIDADE 

  Não compreende mensagens orais. 

  Não é capaz de interagir em situações simuladas do quotidiano e de 
acordo com as temáticas do Programa; 

  Não dispõe de recursos vocabulares. 

ESCRITA 

  Não compreende mensagens escritas. 

  Não produz textos escritos de forma articulada e coerente, 
respeitando as regras e tipologias textuais; 

  Não dispõe de recursos vocabulares. 

LEITURA 

 Revela muitas dificuldades na leitura de textos de natureza 
diversificada, respeitando o sistema fonológico. 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua de forma incorreta, não possuindo conhecimentos das 
suas regras e estruturas. 

NÍVEL 2 
ORALIDADE 

  Manifesta dificuldades na compreensão de mensagens orais. 

  Manifesta dificuldades na interação em situações simuladas do 
quotidiano e de acordo com as temáticas do Programa; 

 Apresenta poucos recursos vocabulares; 

ESCRITA 

 Manifesta dificuldades na compreensão de mensagens escritas. 

 Apresenta poucos recursos vocabulares.  

LEITURA  

 Revela dificuldades na leitura de textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico.  

GRAMÁTICA 

 Usa a língua com dificuldade, revelando apenas conhecimentos 
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básicos das suas regras e estruturas.  
NÍVEL 3 ORALIDADE 

 Compreende na globalidade registos orais no âmbito de cada área 
temática. 

 Interage em situações simuladas do quotidiano e de acordo com as 
temáticas do Programa; 

 Apresenta recursos vocabulares que permitem a produção de 
enunciados com aceitável nível de correção. 

ESCRITA 

 Compreende na globalidade registos escritos no âmbito de cada 
área temática. 

 Produz textos escritos simples, de forma articulada e coerente, 
respeitando as regras e tipologias textuais, ainda que com 
incorreções; 

 Apresenta recursos vocabulares que permitem a produção de 
enunciados com aceitável nível de correção. 

LEITURA  

 Lê com aceitável nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico. 

GRAMÁTICA 

 Usa a língua revelando conhecimentos básicos das suas regras e 
estruturas. 

NÍVEL 4 ORALIDADE 

 Revela uma boa compreensão de textos orais e organiza o seu 
discurso de forma clara e coerente no âmbito de cada área 
temática. 

 Identifica sentidos implícitos no registo oral; 

 Interage com facilidade em situações simuladas do quotidiano e de 
acordo com as temáticas do Programa; 

 Apresenta recursos vocabulares que permitem a produção de 
enunciados com bom nível de correção. 

ESCRITA 

 Revela uma boa compreensão de textos escritos e organiza o seu 
discurso de forma clara e coerente no âmbito de cada área 
temática; 

 Identifica sentidos implícitos no registo escrito.  

 Produz textos escritos complexos, de forma articulada e coerente, 
respeitando as regras e tipologias textuais;  

 Apresenta recursos vocabulares que permitem a produção de 
enunciados com bom nível de correção.  

LEITURA  

 Lê com bom nível de correção textos de natureza diversificada, 
respeitando o sistema fonológico.  

GRAMÁTICA  

 Usa a língua com correção, revelando conhecimento das suas 
regras e estruturas.  
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NÍVEL 5 ORALIDADE 

 Revela uma excelente compreensão de textos orais e organiza o 
seu discurso de forma bastante clara e coerente no âmbito de cada 
área temática;  

 Identifica com facilidade sentidos implícitos no registo oral;  

 Interage com muita facilidade em situações simuladas do 
quotidiano e de acordo com as temáticas do Programa;  

 Organiza o seu discurso de forma fluente e com correção formal;  

 Apresenta recursos vocabulares que permitem a produção de 
enunciados com excelente nível de correção.  

ESCRITA 

 Revela uma excelente compreensão de textos escritos e organiza o 
seu discurso de forma muito clara e coerente no âmbito de cada 
área temática;  

 Identifica com facilidade sentidos implícitos no registo escrito.  

 Produz textos escritos complexos, de forma muito articulada e 
coerente, respeitando as regras e tipologias textuais;  

 Organiza o seu discurso de forma fluente e com correção formal;  

 Apresenta recursos vocabulares que permitem a produção de 
enunciados com excelente nível de correção.  

LEITURA  

 Lê com excelente nível de correção textos de natureza 
diversificada, respeitando o sistema fonológico.  

GRAMÁTICA  

 Usa a língua com correção, revelando profundo conhecimento das 
suas regras e estruturas.  
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4.4. Geografia 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 70% 
Trabalho de aula 5% 

     Trabalhos individuais ou 
de grupo*  

5% 

Domínio sócio afetivo 20% 
 

* No caso de não haver «Trabalhos individuais ou de grupo», o seu peso será considerado nos testes, que passarão a ter 

um peso de 75%. 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  O aluno não recorre à metodologia específica da disciplina;  

 Não distingue conteúdos essenciais de acessórios;  

 Não interpreta diferentes documentos (tabelas, mapas, gráficos e 
textos);  

 Não formula hipóteses de interpretação de fenómenos naturais e 
humanos com expressão geográfica;´  

 Não utiliza conceitos e generalizações na compreensão de situações 
e fenómenos geográficos;  

 Não realiza trabalhos simples de pesquisa, individualmente ou em 
grupo.  

 O aluno não desenvolve um discurso escrito, nem, tão pouco, utiliza 
vocabulário específico da disciplina em diferentes situações.  

 Não desenvolve a comunicação oral ao nível da localização, descrição 
e explicação de diferentes fenómenos geográficos.  

 Não complementa as suas comunicações com documentos, gráficos e 
cartográficos;  

 Não utiliza as TIC como suporte da comunicação e de pesquisa 
NÍVEL 2  O aluno recorre com dificuldade à metodologia específica da 

disciplina;  

 Muito dificilmente distingue conteúdos essenciais de acessórios;  

 Revela dificuldades de interpretação de diferentes documentos 
(tabelas, mapas, gráficos e textos);  

 Dificilmente formula hipóteses de interpretação de fenómenos 
naturais e humanos com expressão geográfica;´  

 Raramente utiliza conceitos e generalizações na compreensão de 
situações e fenómenos geográficos;  

 Realiza esporadicamente trabalhos simples de pesquisa, 
individualmente ou em grupo. 

 O aluno desenvolve um discurso escrito mal estruturado e pobre em 
vocabulário específico da disciplina em diferentes situações.  

 Dificilmente desenvolve a comunicação oral ao nível da localização, 
descrição e explicação de diferentes fenómenos geográficos.  

 Nem sempre complementa as suas comunicações com documentos, 
gráficos e cartográficos;  
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 Utiliza de modo deficiente as TIC como suporte de comunicação e de 
pesquisa. 

NÍVEL 3  O aluno recorre à metodologia específica da disciplina;  

 Distingue conteúdos essenciais de acessórios;  

 Interpreta diferentes documentos (tabelas, mapas, gráficos e textos);  

 Formula hipóteses de interpretação de fenómenos naturais e 
humanos com expressão geográfica;´  

 Utiliza conceitos e generalizações na compreensão de situações e 
fenómenos geográficos;  

 Realiza trabalhos simples de pesquisa, individualmente ou em grupo. 

 O aluno desenvolve um discurso escrito estruturado e utiliza 
vocabulário específico da disciplina em diferentes situações.  

 Desenvolve a comunicação oral ao nível da localização, descrição e 
explicação de diferentes fenómenos geográficos.  

 Enriquece as suas comunicações com documentos, gráficos e 
cartográficos;  

 Utiliza as TIC como suporte de comunicação e de pesquisa. 
NÍVEL 4  O aluno recorre, sem constrangimentos, à metodologia específica da 

disciplina;  

 Distingue com facilidade conteúdos essenciais de acessórios;  

 Interpreta facilmente diferentes documentos (tabelas, mapas, 
gráficos e textos);  

 Formula frequentemente hipóteses de interpretação de fenómenos 
naturais e humanos com expressão geográfica;´  

 Utiliza em pleno conceitos e generalizações na compreensão de 
situações e fenómenos geográficos;  

 Realiza regularmente trabalhos simples de pesquisa, individualmente 
ou em grupo.  

 O aluno desenvolve um discurso escrito bem estruturado e utiliza 
vocabulário específico da disciplina em diferentes situações.  

 Desenvolve com facilidade a comunicação oral ao nível da 
localização, descrição e explicação de diferentes fenómenos 
geográficos.  

 Enriquece, de modo cuidado, as suas comunicações com 
documentos, gráficos e cartográficos;  

 Utiliza com eficácia as TIC como suporte de comunicação e de 
pesquisa. 

NÍVEL 5  O aluno domina a metodologia específica da disciplina;  

 Distingue, de forma seletiva, conteúdos essenciais de acessórios;  

 Interpreta facilmente diferentes documentos (tabelas, mapas, 
gráficos e textos);  

 Formula, de modo eficaz, hipóteses de interpretação de fenómenos 
naturais e humanos com expressão geográfica;´  

 Utiliza em pleno conceitos e generalizações na compreensão de 
situações e fenómenos geográficos;  

 Realiza exemplarmente trabalhos simples de pesquisa, 
individualmente ou em grupo. 

 O aluno desenvolve um discurso escrito muito bem estruturado e 
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utiliza vocabulário específico da disciplina em diferentes situações.  

 Desenvolve com eficácia a comunicação oral ao nível da localização, 
descrição e explicação de diferentes fenómenos geográficos.  

 Enriquece, de modo exemplar, as suas comunicações com 
documentos, gráficos e cartográficos;  

 Domina as TIC como suporte de comunicação e de pesquisa. 
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4.5. História 

 

 

 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 70% 

Questões de aula 10% 
Domínio sócio afetivo 20% 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  O aluno não distingue fontes de informação diversas. 

  O aluno não interpreta documentos com mensagens diversificadas. 

  O aluno não localiza no tempo eventos e processos. 

  O aluno não distingue ritmos de evolução em sociedades diferentes 
e no interior de uma mesma sociedade. 

  O aluno não estabelece relações passado/presente. 

  O aluno não localiza no espaço, com recurso a formas diversas de 
representação espacial, diferentes aspetos das sociedades humanas 
em evolução e interação. 

  O aluno não distingue numa dada realidade os aspetos de ordem 
económica, demográfica, social, política e cultural e não estabelece 
interrelações e conexões entre eles. 

  O aluno não relaciona a história nacional com a história europeia e 
mundial, abordando a especificidade do caso português. 

  O aluno não aplica o vocabulário específico da disciplina.  

  O aluno não utiliza as TIC como suporte da pesquisa e da 
comunicação. 

NÍVEL 2  O aluno raramente distingue fontes de informação diversas. 

  O aluno interpreta com muita dificuldade documentos com 
mensagens diversificadas. 

  O aluno localiza com muita dificuldade no tempo eventos e 
processos. 

  O aluno raramente distingue ritmos de evolução em sociedades 
diferentes e no interior de uma mesma sociedade. 

  O aluno estabelece relações passado/presente de forma pouco 
adequada. 

  O aluno localiza com muita dificuldade no espaço, com recurso a 
formas diversas de representação espacial, diferentes aspetos das 
sociedades humanas em evolução e interação. 

  O aluno distingue com muita dificuldade numa dada realidade os 
aspetos de ordem económica, demográfica, social, política e 
cultural e não estabelece interrelações e conexões entre eles. 

  O aluno relaciona com muita dificuldade a história nacional com a 
história europeia e mundial, abordando a especificidade do caso 
português. 

  O aluno aplica de forma pouco adequada o vocabulário específico 
da disciplina. 

  O aluno utiliza com muita dificuldade as TIC como suporte da 
pesquisa e da comunicação 
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NÍVEL 3  O aluno distingue fontes de informação diversas. 

  O aluno interpreta documentos com mensagens diversificadas. 

  O aluno localiza no tempo eventos e processos. 

  O aluno distingue ritmos de evolução em sociedades diferentes e 
no interior de uma mesma sociedade. 

  O aluno estabelece relações passado/presente. 

  O aluno localiza no espaço, com recurso a formas diversas de 
representação espacial, diferentes aspetos das sociedades 
humanas em evolução e interação. 

  O aluno distingue numa dada realidade os aspetos de ordem 
económica, demográfica, social, política e cultural e não 
estabelece interrelações e conexões entre eles. 

  O aluno relaciona a história nacional com a história europeia e 
mundial, abordando a especificidade do caso português. 

  O aluno aplica o vocabulário específico da disciplina. 

  O aluno utiliza as TIC como suporte da pesquisa e da 
comunicação. 

NÍVEL 4  O aluno distingue fontes de informação diversas de forma 
adequada. 

  O aluno interpreta com facilidade documentos com mensagens 
diversificadas. 

  O aluno localiza corretamente no tempo eventos e processos. 

  O aluno distingue facilmente ritmos de evolução em sociedades 
diferentes e no interior de uma mesma sociedade. 

  O aluno estabelece de forma adequada relações 
passado/presente. 

  O aluno localiza com facilidade no espaço, com recurso a formas 
diversas de representação espacial, diferentes aspetos das 
sociedades humanas em evolução e interação. 

  O aluno distingue facilmente numa dada realidade os aspetos de 
ordem económica, demográfica, social, política e cultural e não 
estabelece interrelações e conexões entre eles. 

  O aluno relaciona facilmente a história nacional com a história 
europeia e mundial, abordando a especificidade do caso 
português. 

  O aluno aplica facilmente o vocabulário específico da disciplina. 

  O aluno utiliza facilmente as TIC como suporte da pesquisa e da 
comunicação. 

  
NÍVEL 5  O aluno distingue com muita facilidade fontes de informação 

diversas. 

  O aluno interpreta facilmente documentos com mensagens 
diversificadas. 

  O aluno localiza corretamente no tempo eventos e processos. 

  O aluno distingue com muita dificuldade ritmos de evolução em 
sociedades diferentes e no interior de uma mesma sociedade. 

  O aluno estabelece corretamente relações passado/presente. 

  O aluno localiza com muita facilidade no espaço, com recurso a 
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formas diversas de representação espacial, diferentes aspetos das 
sociedades humanas em evolução e interação. 

  O aluno distingue corretamente numa dada realidade os aspetos 
de ordem económica, demográfica, social, política e cultural e não 
estabelece interrelações e conexões entre eles. 

  O aluno relaciona facilmente a história nacional com a história 
europeia e mundial, abordando a especificidade do caso 
português. 

  O aluno aplica corretamente o vocabulário específico da 
disciplina. 

  O aluno utiliza as TIC como suporte da pesquisa e da comunicação 
de forma muito clara e adequada. 
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4.6. Matemática 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio dos Números e Operações 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas no 
domínio da Geometria e Medida 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Álgebra 

 Revela muitas dificuldades na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 2  Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio dos Números e Operações 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
no domínio da Geometria e Medida 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio da Álgebra 

 Revela dificuldades significativas na aquisição dos conteúdos e metas 
do domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 3  Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio dos Números e Operações 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Geometria e Medida 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Álgebra 

 Revela um desempenho satisfatório na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 4  Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio dos Números e Operações 

 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Geometria e Medida 

 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Álgebra 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes, Mini Teste e Questões de aula 70% 
Trabalho de aula 10% 
Domínio sócio afetivo 20% 
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 Revela um bom desempenho na aquisição dos conteúdos e metas do 
domínio da Organização e Tratamento de dados 

NÍVEL 5  Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio dos Números e Operações 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Geometria e Medida 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio das Funções, Sequências e Sucessões 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Álgebra 

 Revela um desempenho muito bom na aquisição dos conteúdos e 
metas do domínio da Organização e Tratamento de dados 
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4.7. Físico- Química 

 

 

 

8º ano 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não adquire conhecimentos na maioria dos conteúdos e metas nos 
domínios Reações Químicas, Som e Luz demonstrando não ter 
competência para interpretar e compreender assuntos científicos e 
efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito da Física e 
Química. 

 Não revela capacidade de interpretação/análise de dados (textos, 
figuras, esquemas, tabelas, gráficos) 

 Não utiliza relações matemáticas para calcular o valor de grandezas 
nem utiliza as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Não revela capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e não possui 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes claramente negativas relativas ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 2  Revela dificuldades na maioria dos conteúdos e metas nos domínios 
Reações Químicas, Som e Luz demonstra ter pouca competência para 
interpretar e compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio 
(criativo e crítico) de temas no âmbito da Física e Química. 

  Revela fraca capacidade de interpretação/análise de dados (textos, 
figuras, esquemas, tabelas, gráficos) 

 Raramente utiliza relações matemáticas para calcular o valor de 
grandezas e raramente utiliza as respetivas unidades do Sistema 
Internacional  

 Revela fraca capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e escasso 
poder de análise e síntese.  

 Apresenta atitudes insuficientes relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 3  Consolida satisfatoriamente a maioria dos conteúdos e metas nos 
domínios Reações Químicas, Som e Luz demonstrando ter 
competência suficiente para interpretar e compreender assuntos 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes / Mini Testes 70% 
Componente experimental: trabalhos de 

grupo e/ou trabalhos individuais 
10% 

Domínio sócio afetivo 20% 
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científicos, efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito da 
Física e Química. 

 Revela capacidade de interpretação/análise de dados (textos, figuras, 
esquemas, tabelas, gráficos) 

 Utiliza relações matemáticas para calcular o valor de grandezas e 
utiliza as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
exposição de ideias, defesa e argumentação e suficiente poder de 
análise e síntese.  

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 4  Revela bom nível de conhecimentos na maioria dos conteúdos e metas 
nos domínios Reações Químicas, Som e Luz demonstrando ter boa 
competência para interpretar e compreender assuntos científicos e 
efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito da Física e 
Química. 

 Revela facilidade de interpretação/análise de dados (textos, figuras, 
esquemas, tabelas, gráficos) 

 Utiliza com facilidade relações matemáticas para calcular o valor de 
grandezas e as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder de análise e 
síntese.  

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 5  Revela excelente nível de conhecimentos na maioria dos conteúdos e 
metas nos domínios Reações Químicas, Som e Luz demonstrando 
claramente ter excelente competência para interpretar e compreender 
assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no 
âmbito da Física e Química. 

 Revela grande facilidade de interpretação/análise de dados (textos, 
figuras, esquemas, tabelas, gráficos) 

 Utiliza com muita facilidade relações matemáticas para calcular o valor 
de grandezas e as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Revela grande capacidade de comunicação, utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder 
de análise e síntese.  

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 
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9º ano 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não adquire conhecimentos na maioria dos conteúdos e metas nos 
domínios Movimento e Forças, Eletricidade e Classificação dos 
Materiais demonstrando não ter competência para interpretar e 
compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) 
de temas no âmbito da Física e Química. 

 Não revela capacidade de interpretação/análise de dados (textos, 
figuras, esquemas, tabelas, gráficos) 

 Não utiliza relações matemáticas para calcular o valor de grandezas 
nem utiliza as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Não revela capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e não possui 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes claramente negativas relativas ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 2  Revela dificuldades na maioria dos conteúdos e metas nos domínios 
Movimento e Forças, Eletricidade e Classificação dos Materiais 
demonstra ter pouca competência para interpretar e compreender 
assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no 
âmbito da Física e Química. 

  Revela fraca capacidade de interpretação/análise de dados (textos, 
figuras, esquemas, tabelas, gráficos) 

 Raramente utiliza relações matemáticas para calcular o valor de 
grandezas e raramente utiliza as respetivas unidades do Sistema 
Internacional  

 Revela fraca capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e escasso 
poder de análise e síntese.  

 Apresenta atitudes insuficientes relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 3  Consolida satisfatoriamente a maioria dos conteúdos e metas nos 
domínios Movimento e Forças, Eletricidade e Classificação dos 
Materiais demonstrando ter competência suficiente para interpretar e 
compreender assuntos científicos, efetuar raciocínio (criativo e crítico) 
de temas no âmbito da Física e Química. 

 Revela capacidade de interpretação/análise de dados (textos, figuras, 
esquemas, tabelas, gráficos) 

 Utiliza relações matemáticas para calcular o valor de grandezas e utiliza 
as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
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exposição de ideias, defesa e argumentação e suficiente poder de 
análise e síntese.  

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 4  Revela bom nível de conhecimentos na maioria dos conteúdos e metas 
nos domínios Movimento e Forças, Eletricidade e Classificação dos 
Materiais demonstrando ter boa competência para interpretar e 
compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) 
de temas no âmbito da Física e Química. 

 Revela facilidade de interpretação/análise de dados (textos, figuras, 
esquemas, tabelas, gráficos) 

 Utiliza com facilidade relações matemáticas para calcular o valor de 
grandezas e as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder de análise e 
síntese.  

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 5  Revela excelente nível de conhecimentos na maioria dos conteúdos e 
metas nos domínios Movimento e Forças, Eletricidade e Classificação 
dos Materiais demonstrando claramente ter excelente competência 
para interpretar e compreender assuntos científicos e efetuar 
raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito da Física e Química. 

 Revela grande facilidade de interpretação/análise de dados (textos, 
figuras, esquemas, tabelas, gráficos) 

 Utiliza com muita facilidade relações matemáticas para calcular o valor 
de grandezas e as respetivas unidades do Sistema Internacional  

 Revela grande capacidade de comunicação, utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder 
de análise e síntese.  

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 
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4.8. Ciências Naturais 

 

 

 

 

8º ano 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não adquiriu conhecimentos no domínio Terra  ̶  um planeta com vida - 
Sustentabilidade na Terra (Sistema Terra  ̶  Da célula à biodiversidade; 
Ecossistemas, Gestão sustentável de recursos) demonstrando não ter 
competência para interpretar e compreender assuntos científicos e 
efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências 
naturais. 

 Não revela capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e não possui 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes claramente negativas relativas ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 2  Revela dificuldades na maioria dos objetivos no domínio Terra  ̶  um 
planeta com vida - Sustentabilidade na Terra (Sistema Terra  ̶  Da célula 
à biodiversidade; Ecossistemas, Gestão sustentável de recursos) e 
demonstra ter pouca competência para interpretar e compreender 
assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no 
âmbito das ciências naturais. 

 Revela fraca capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e escasso 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes insuficientes relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 3  Consolidou satisfatoriamente a maioria dos objetivos no domínio 
Terra  ̶  um planeta com vida - Sustentabilidade na Terra (Sistema 
Terra  ̶  Da célula à biodiversidade; Ecossistemas, Gestão sustentável 
de recursos)  demonstrando ter competência suficiente para 
interpretar e compreender assuntos científicos, efetuar raciocínio 
(criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências naturais. 

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes 70% 
Trabalhos práticos: trabalhos de 
pesquisa, relatórios, registos de atividade 
experimental/laboratorial 

10% 

Domínio sócio afetivo 20% 
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exposição de ideias, defesa e argumentação e suficiente poder de 
análise e síntese. 

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 4  Revela bom nível de conhecimentos na maioria dos objetivos no 
domínio Terra  ̶  um planeta com vida - Sustentabilidade na Terra 
(Sistema Terra  ̶  Da célula à biodiversidade; Ecossistemas, Gestão 
sustentável de recursos) demonstrando ter boa competência para 
interpretar e compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio 
(criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências naturais.  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder de análise e 
síntese. 

 Apresenta atitudes notáveis relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 5  Revela excelente nível de conhecimentos na maioria dos objetivos no 
domínio Terra  ̶  um planeta com vida - Sustentabilidade na Terra 
(Sistema Terra  ̶  Da célula à biodiversidade; Ecossistemas, Gestão 
sustentável de recursos) demonstrando claramente ter excelente 
competência para interpretar e compreender assuntos científicos e 
efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências 
naturais.  

 Revela excelente capacidade de comunicação, utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e um claro 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes de excelência relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 
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9º ano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não adquiriu conhecimentos nos domínios saúde individual e 
comunitária, organismo humano em equilíbrio e transmissão da vida 
demonstrando não ter competência para interpretar e compreender 
assuntos científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no 
âmbito das ciências naturais. 

 Não revela capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e não possui 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes claramente negativas relativas ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 2  Revela dificuldades na maioria dos objetivos nos domínios saúde 
individual e comunitária, organismo humano em equilíbrio e 
transmissão da vida e demonstra ter pouca competência para 
interpretar e compreender assuntos científicos e efetuar raciocínio 
(criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências naturais. 

 Revela fraca capacidade de comunicação, não utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e escasso 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes insuficientes relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 3  Consolidou satisfatoriamente a maioria dos objetivos nos domínios 
saúde individual e comunitária, organismo humano em equilíbrio e 
transmissão da vida demonstrando ter competência suficiente para 
interpretar e compreender assuntos científicos, efetuar raciocínio 
(criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências naturais. 

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
exposição de ideias, defesa e argumentação e suficiente poder de 
análise e síntese. 

 Apresenta atitudes positivas relativamente ao trabalho experimental: 
autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 4  Revela bom nível de conhecimentos na maioria dos objetivos nos 
domínios saúde individual e comunitária, organismo humano em 
equilíbrio e transmissão da vida demonstrando ter boa competência 
para interpretar e compreender assuntos científicos e efetuar 
raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito das ciências naturais.  

 Revela capacidade de comunicação, utilizando linguagem científica na 
exposição de ideias, defesa e argumentação e bom poder de análise e 
síntese. 

 Apresenta atitudes notáveis relativamente ao trabalho experimental: 
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autonomia no procedimento experimental, rigor na concretização das 
atividades, elaboração de registos e análise de resultados/observações 
e na cooperação com os elementos do grupo. 

NÍVEL 5  Revela excelente nível de conhecimentos na maioria dos objetivos nos 
domínios saúde individual e comunitária, organismo humano em 
equilíbrio e transmissão da vida demonstrando claramente ter 
excelente competência para interpretar e compreender assuntos 
científicos e efetuar raciocínio (criativo e crítico) de temas no âmbito 
das ciências naturais.  

 Revela excelente capacidade de comunicação, utilizando linguagem 
científica na exposição de ideias, defesa e argumentação e um claro 
poder de análise e síntese. 

 Apresenta atitudes de excelência relativamente ao trabalho 
experimental: autonomia no procedimento experimental, rigor na 
concretização das atividades, elaboração de registos e análise de 
resultados/observações e na cooperação com os elementos do grupo. 
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4.9. Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Projeto(s) de trabalho 50% 
Trabalho de aula 30% 

Domínio sócio afetivo 20% 

8º ano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não identifica as tarefas a realizar a partir das respetivas instruções; 

 Não emprega adequadamente vocabulário específico; 

 Não domina os diversos conteúdos abordados; 

 Não tem conhecimento e não sabe utilizar de forma adequada e 
segura, os diferentes tipos de ferramentas de comunicação, de 
acordo com as situações de comunicação e as regras de conduta e de 
funcionamento de cada ambiente digital; 

 Não conhece diferentes usos da língua associados aos contextos de 
comunicação através da Internet, e não é capaz de adequar o uso da 
língua aos contextos de comunicação através da Internet; 

 Não sabe utilizar, ambientes colaborativos na rede, e redes sociais de 
forma segura e responsável, para comunicar, partilhar e interagir; 

 Não sabe, pesquisar informação na Internet, e analisar a informação 
recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma crítica e 
autónoma, respeitando os direitos de autor e a propriedade 
intelectual; 

 Não sabe, gerir de forma eficiente dados guardados na Internet, 
garantindo a segurança dos dados; 

 Não é capaz de conceber um projeto original, de forma colaborativa 
e com uma temática definida, que demonstre o conhecimento de um 
modo de pensamento computacional, centrado na descrição e 
resolução de problemas e na organização lógica das ideias. 

NÍVEL 2  Tem dificuldades em identificar as tarefas a realizar a partir das 
respetivas instruções; 

 Raramente emprega adequadamente vocabulário específico; 

  Revela muitas dificuldades no domínio dos diversos conteúdos 
abordados; 

  Revela pouco conhecimento e raramente sabe utilizar de forma 
adequada e segura, os diferentes tipos de ferramentas de 
comunicação, de acordo com as situações de comunicação e as 
regras de conduta e de funcionamento de cada ambiente digital; 

  Demonstra pouco conhecimento de diferentes usos da língua, e 
demonstra pouca adequação linguística, nos contextos de 
comunicação através da Internet; 

  Raramente sabe utilizar, ambientes colaborativos na rede, e redes 
sociais de forma segura e responsável, para comunicar, partilhar e 
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interagir; 

  Raramente sabe pesquisar informação na Internet, e analisar a 
informação recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma 
crítica e autónoma, respeitando os direitos de autor e a propriedade 
intelectual; 

  Raramente sabe gerir de forma eficiente dados guardados na 
Internet, garantindo a segurança dos dados;  

  Raramente é capaz de conceber um projeto original, de forma 
colaborativa e com uma temática definida, que demonstre o 
conhecimento de um modo de pensamento computacional, centrado 
na descrição e resolução de problemas e na organização lógica das 
ideias. 

NÍVEL 3  Identifica as tarefas a realizar a partir das respetivas instruções; 

 Emprega algum vocabulário específico; 

  Revela por vezes dificuldades no domínio dos diversos conteúdos 
abordados; 

  Revela, por vezes conhecimento, e por vezes demonstra capacidade 
de utilização de forma adequada e segura, de diferentes tipos de 
ferramentas de comunicação, de acordo com as situações de 
comunicação e as regras de conduta e de funcionamento de cada 
ambiente digital; 

  Demonstra por vezes conhecimento de diferentes usos da língua, e 
por vezes demonstra adequação linguística, nos contextos de 
comunicação através da Internet; 

  Utiliza ambientes colaborativos na rede, e redes sociais de forma 
segura e responsável, para comunicar, partilhar e interagir; 

  Sabe pesquisar informação na Internet, e analisar a informação 
recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma crítica e 
autónoma, respeitando os direitos de autor e a propriedade 
intelectual; 

  Sabe, gerir de forma eficiente dados guardados na Internet, 
garantindo a segurança dos dados; 

  É capaz de conceber um projeto original, de forma colaborativa e 
com uma temática definida, que demonstre o conhecimento de um 
modo de pensamento computacional, centrado na descrição e 
resolução de problemas e na organização lógica das ideias. 

NÍVEL 4  Identifica com facilidade as tarefas a realizar a partir das respetivas 
instruções; 

 Emprega vocabulário específico; 

  Domina os diversos conteúdos abordados; 

  Tem bons conhecimentos e utiliza de forma bem adequada e segura, 
os diferentes tipos de ferramentas de comunicação, de acordo com 
as situações de comunicação e as regras de conduta e de 
funcionamento de cada ambiente digital; 

  Demonstra bom conhecimento de diferentes usos da língua, e 
demonstra adequação linguística, nos contextos de comunicação 
através da Internet; 

  Demonstra boa utilização, de ambientes colaborativos na rede, e de 
redes sociais de forma segura e responsável, para comunicar, 
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partilhar e interagir; 

  Sabe bem pesquisar informação na Internet, e analisar a informação 
recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma crítica e 
autónoma, respeitando os direitos de autor e a propriedade 
intelectual; 

  Sabe bem, gerir de forma eficiente, dados guardados na Internet, 
garantindo a segurança dos dados; 

  É capaz de conceber um bom projeto original, de forma colaborativa 
e com uma temática definida, que demonstre o conhecimento de um 
modo de pensamento computacional, centrado na descrição e 
resolução de problemas e na organização lógica das ideias. 

NÍVEL 5  Identifica com muita facilidade as tarefas a realizar a partir das 
respetivas instruções; 

 Emprega adequadamente vocabulário específico; 

  Domina com facilidade os diversos conteúdos abordados; 

  Tem excelentes conhecimentos e utiliza de forma muito adequada e 
segura, os diferentes tipos de ferramentas de comunicação, de 
acordo com as situações de comunicação e as regras de conduta e de 
funcionamento de cada ambiente digital;  

  Demonstra muito bom conhecimento de diferentes usos da língua, e 
demonstra muito boa adequação linguística, nos contextos de 
comunicação através da Internet; 

  Demonstra muito boa utilização, de ambientes colaborativos na 
rede, e de redes sociais de forma segura e responsável, para 
comunicar, partilhar e interagir; 

  Sabe muito bem pesquisar informação na Internet, e analisar a 
informação recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma 
crítica e autónoma, respeitando os direitos de autor e a propriedade 
intelectual; 

  Sabe muito bem, gerir de forma eficiente, dados guardados na 
Internet, garantindo a segurança dos dados; 

  É muito bem capaz de conceber um projeto original, de forma 
colaborativa e com uma temática definida, que demonstre o 
conhecimento de um modo de pensamento computacional, centrado 
na descrição e resolução de problemas e na organização lógica das 
ideias. 
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4.10. Educação Física 

 

 

 

Na disciplina de Ed. Física a classificação dos alunos que apresentem atestado 

médico ao longo do ano letivo será efetuada nos seguintes parâmetros: 

 

 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 EXPRESSÃO MOTORA 

 Não adquire as competências motoras específicas das unidades 
curriculares (modalidades) do programa.  

 Não revela progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Manifesta muitas dificuldades na compreensão dos conhecimentos 
específicos das unidades curriculares (modalidades) lecionadas. 

 É incapaz de os transmitir. 
NÍVEL 2 EXPRESSÃO MOTORA 

 Tem dificuldades na aquisição das competências motoras 
específicas das unidades curriculares (modalidades) do programa,   

 Revela pouca progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Manifesta dificuldades na compreensão dos conhecimentos 
específicos das unidades curriculares (modalidades) lecionadas. 

 Revela dificuldades em transmiti-los. 
NÍVEL 3 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domina razoavelmente a aquisição das competências motoras 
específicas das unidades curriculares (modalidades) do programa   

 Revela uma progressão satisfatória na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Compreende na globalidade os conhecimentos específicos das 
unidades curriculares (modalidades) lecionadas 

 Transmite-os razoavelmente 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Teste Teórico / Trabalho Escrito 20% 
Domínio psicomotor 50% 
Domínio sócio afetivo 30% 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
 Teste Teórico / Trabalho Escrito  70% 
Domínio sócio afetivo 30% 
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NÍVEL 4 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domina bem a aquisição das competências motoras específicas das 
unidades curriculares (modalidades) do programa 

 Revela uma boa progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Compreende com facilidade os conhecimentos específicos das 
unidades curriculares (modalidades) lecionadas  

 Transmiti-os com certa facilidade e competência. 
NÍVEL 5 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domina muito bem a aquisição das competências motoras 
específicas das unidades curriculares (modalidades) do programa 

 Revela muito boa progressão na aprendizagem. 

EXPRESSÃO COGNITIVA 

 Compreende com muita facilidade os conhecimentos específicos 
das unidades curriculares (modalidades) lecionadas  

 Transmiti-os com muita facilidade e competência 
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4.11. Educação Visual 

 

 

8º ano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 O aluno raramente participou nas atividades propostas, revelando fraco 
desempenho na aquisição e aplicação dos conteúdos e metas dos 
domínios:  

 Técnica: Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno luz-
cor. Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio 
envolvente. Distinguir características e diferenças entre a síntese 
aditiva e a síntese subtrativa. Dominar a aquisição de conhecimento 
sincrónico e diacrónico.  

  Representação: Conhecer elementos de expressão e de composição 
da forma. Relacionar elementos de organização e de suporte da 
forma. Distinguir elementos de organização na análise de composições 
bi e tridimensionais. Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

  Discurso: Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 
publicitária. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
Dominar processos de referência e inferência no âmbito da 
comunicação visual. 

 Projeto: Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua 
metodologia. Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de 
problemas. Reconhecer o papel da análise e da interpretação no 
desenvolvimento do projeto. 

NÍVEL 2 O aluno nem sempre participou nas atividades propostas, revelando 
dificuldades no desempenho  e na aquisição e aplicação da maioria dos 
conteúdos e metas dos domínios:  

 Técnica: Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio 
envolvente. Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno 
luz-cor. Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e 
a síntese subtrativa. Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico 
e diacrónico.  

  Representação: Conhecer elementos de expressão e de composição 
da forma. Relacionar elementos de organização e de suporte da 
forma. Distinguir elementos de organização na análise de composições 
bi e tridimensionais. Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

  Discurso: Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 
publicitária. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
Dominar processos de referência e inferência no âmbito da 
comunicação visual. 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Trabalho (processo, produto) 70% 

Domínio sócio afetivo 30% 
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 Projeto: Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua 
metodologia. Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de 
problemas. Reconhecer o papel da análise e da interpretação no 
desenvolvimento do projeto. 

NÍVEL 3 O aluno participou com regularidade nas atividades propostas, revelando 
um desempenho satisfatório na aquisição e aplicação dos conteúdos e 
metas dos domínios:  

 Técnica : Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio 
envolvente. Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno 
luz-cor. Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e 
a síntese subtrativa. Distinguir características e diferenças entre a 
síntese aditiva e a síntese subtrativa. Dominar a aquisição de 
conhecimento sincrónico e diacrónico.  

  Representação : Conhecer elementos de expressão e de composição 
da forma. Relacionar elementos de organização e de suporte da 
forma. Distinguir elementos de organização na análise de composições 
bi e tridimensionais. Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

 Discurso : Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 
publicitária. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
Dominar processos de referência e inferência no âmbito da 
comunicação visual. 

 Projeto : Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua 
metodologia. Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de 
problemas. Reconhecer o papel da análise e da interpretação no 
desenvolvimento do projeto. 

NÍVEL 4 O aluno participou sempre nas atividades propostas revelando um bom 
desempenho  e facilidade na aquisição e aplicação dos conteúdos e metas 
dos domínios:  

 Técnica: Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio 
envolvente. Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno 
luz-cor. Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e 
a síntese subtrativa. Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico 
e diacrónico.  

  Representação: Conhecer elementos de expressão e de composição 
da forma. Relacionar elementos de organização e de suporte da 
forma. Distinguir elementos de organização na análise de composições 
bi e tridimensionais. Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

 Discurso: Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 
publicitária. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
Dominar processos de referência e inferência no âmbito da 
comunicação visual. 

 Projeto: Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua 
metodologia. Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de 
problemas. Reconhecer o papel da análise e da interpretação no 
desenvolvimento do projeto. 

NÍVEL 5 O aluno participou muito bem nas atividades propostas, revelando muito 
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bom desempenho e bastante facilidade na aquisição e aplicação dos 
conteúdos e metas dos domínios:  

 Técnica: Reconhecer a importância da luz-cor na perceção do meio 
envolvente. Compreender conceitos teórico-científicos do fenómeno 
luz-cor. Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e 
a síntese subtrativa. Dominar a aquisição de conhecimento sincrónico 
e diacrónico. 

  Representação: Conhecer elementos de expressão e de composição 
da forma. Relacionar elementos de organização e de suporte da 
forma. Distinguir elementos de organização na análise de composições 
bi e tridimensionais. Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

 Discurso: Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 
publicitária. Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 
Dominar processos de referência e inferência no âmbito da 
comunicação visual. 

 Projeto: Explorar princípios básicos da Arquitetura e da sua 
metodologia. Aplicar princípios básicos da Arquitetura na resolução de 
problemas. Reconhecer o papel da análise e da interpretação no 
desenvolvimento do projeto. 
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4.12. Oferta de Escola – Projeto Arte/Oficina de artes 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Processo 
Produto final/trabalho  

30%  
40% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8º ano 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1  Não realiza trabalho de pesquisa, necessário ao desenvolvimento dos 
projetos; 

 Não manifesta as suas preferências técnicas e temáticas e 
sensibilidade aos problemas; 

 Não aplica as técnicas nem utiliza os instrumentos em cada trabalho 
com destreza manual; 

 Não conhece nem aplica conhecimentos técnicos inerentes aos 
conteúdos; 

 Não desenvolve projetos/ trabalhos de construção de objetos técnicos 
e artísticos não desenvolvendo a motricidade fina; 

 Não utiliza, adequadamente, materiais e ferramentas, obedecendo às 
normas de segurança e higiene; 

 Não domina os diversos conteúdos abordados; 

  Não identifica os instrumentos, suportes e materiais utilizados na 
realização dos projetos; 

 Não reconhece as diferentes funcionalidades das ferramentas; 

 Não executa trabalhos ou projetos criativos; 

 Não conclui os trabalhos nos prazos estabelecidos; 
NÍVEL 2  Tem dificuldade em realizar trabalho de pesquisa, necessário ao 

desenvolvimento dos projetos; 

 Raramente manifesta as suas preferências técnicas e temáticas e 
sensibilidade aos problemas; 

 Tem dificuldade em aplicar as técnicas e utilizar os instrumentos em 
cada trabalho com destreza manual; 

 Raramente conhece e aplica conhecimentos técnicos inerentes aos 
conteúdos; 

 Raramente desenvolve projetos/ trabalhos de construção de objetos 
técnicos e artísticos não desenvolvendo a motricidade fina; 

 Tem dificuldade em utilizar, adequadamente, materiais e ferramentas, 
obedecendo às normas de segurança e higiene; 

 Revela muita dificuldade no domínio nos diversos conteúdos 
abordado; 

 Tem dificuldade em identificar os instrumentos, suportes e materiais 
utilizados na realização dos projetos; 

 Raramente reconhece as diferentes funcionalidades das ferramentas; 

 Raramente executa trabalhos ou projetos criativos; 
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 Raramente conclui os trabalhos nos prazos estabelecidos; 

NÍVEL 3  Realiza trabalho de pesquisa, necessário ao desenvolvimento dos 
projetos; 

 Manifesta as suas preferências técnicas e temáticas e sensibilidade aos 
problemas; 

 Aplica as técnicas e utiliza os instrumentos em cada trabalho com 
destreza manual; 

 Conhece e aplica conhecimentos técnicos inerentes aos conteúdos; 

 Desenvolve projetos/ trabalhos de construção de objetos técnicos e 
artísticos desenvolvendo a motricidade fina; 

 Utiliza adequadamente, materiais e ferramentas, obedecendo às 
normas de segurança e higiene; 

 Domina os diversos conteúdos abordados; 

 Identifica os instrumentos, suportes e materiais utilizados na 
realização dos projetos; 

 Reconhece as diferentes funcionalidades das ferramentas; 

 Executa trabalhos ou projetos criativos; 

 Conclui de um modo geral os trabalhos nos prazos estabelecidos; 
NÍVEL 4  Realiza com facilidade o trabalho de pesquisa, necessário ao 

desenvolvimento dos projetos; 

 Manifesta com facilidade as suas preferências técnicas e temáticas e 
sensibilidade aos problemas; 

 Aplica as técnicas e utiliza os instrumentos em cada trabalho com 
destreza manual; 

 Conhece e aplica conhecimentos técnicos inerentes aos conteúdos; 

 Desenvolve com facilidade projetos/ trabalhos de construção de 
objetos técnicos e artísticos desenvolvendo a motricidade fina; 

 Utiliza com facilidade e adequadamente os materiais e ferramentas, 
obedecendo às normas de segurança e higiene; 

 Domina os diversos conteúdos abordados; 

 Identifica com facilidade os instrumentos, suportes e materiais 
utilizados na realização dos projetos; 

 Reconhece bem as diferentes funcionalidades das ferramentas; 

 Executa com facilidade trabalhos ou projetos criativos; 

 Conclui os trabalhos nos prazos estabelecidos; 
NÍVEL 5  Realiza com muita facilidade o trabalho de pesquisa, necessário ao 

desenvolvimento dos projetos; 

 Manifesta com muita facilidade as suas preferências técnicas e 
temáticas e sensibilidade aos problemas; 

 Aplica com facilidade as técnicas e utiliza os instrumentos em cada 
trabalho com destreza manual; 

 Conhece e aplica bem os conhecimentos técnicos inerentes aos 
conteúdos; 

 Desenvolve com muita facilidade projetos/ trabalhos de construção de 
objetos técnicos e artísticos desenvolvendo a motricidade fina; 

 Utiliza com muita facilidade e adequadamente os materiais e 
ferramentas, obedecendo às normas de segurança e higiene; 

 Domina bem os diversos conteúdos abordados; 
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 Identifica com muita facilidade os instrumentos, suportes e materiais 
utilizados na realização dos projetos; 

 Reconhece bem as diferentes funcionalidades das ferramentas; 

 Executa com muita facilidade trabalhos ou projetos criativos; 

 Conclui sempre os trabalhos nos prazos estabelecidos; 
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4.13. Educação Moral e Religiosa Católica 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO PERFIL DE DESEMPENHO 

NÍVEL 1 Não revela qualquer progressão na compreensão, aquisição e aplicação 
de conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana. 

 Revela muitas dificuldades na cooperação nos grupos de trabalho;  

 Não executa as tarefas de aula.  

 Não participa de forma espontânea. 
NÍVEL 2 Revela pouca progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 80% 
Testes /trabalhos 40% 
Trabalho de aula 40% 

Domínio sócio afetivo 20% 
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 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana. 

 Revela dificuldades na cooperação nos grupos de trabalho;  

 Executa pouco as tarefas de aula. 

 Participa pouco de forma espontânea. 
NÍVEL 3 Revela alguma progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana. 

 Coopera nos grupos de trabalho;  

 Executa algumas tarefas de aula.  

 Participa de forma espontânea. 
NÍVEL 4 Revela boa progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 

conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
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quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana. 

 Coopera bem nos grupos de trabalho;  

 Executa bem algumas tarefas de aula.  

 Participa bem e de forma espontânea. 
NÍVEL 5 

Revela boa progressão na compreensão, aquisição e aplicação de 
conhecimentos quer no domínio da religião e da experiência religiosa; 
quer no domínio da cultura e visão cristã da vida; quer no domínio da 
ética e da moral: 

 Compreender parte do que é o fenómeno religioso e a experiência 
religiosa.  

 Reconhecer alguns exemplos relevantes do património artístico 
criados com um fundamento religioso.  

 Identificar alguns valores evangélicos e o fundamento religioso da 
moral cristã. 

 Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações vitais do 
quotidiano. 

 Sensibilizar-se para a promoção do bem comum e do cuidado do 
outro.  

 Amadurecer a sua responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo. 

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana. 

 Coopera muito bem nos grupos de trabalho;  

 Executa muito bem algumas tarefas de aula.  

 Participa muito bem e de forma espontânea 
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5. Ensino Secundário 

5.1. Português   

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Oralidade 20% 
Escrita  65% 

Testes 60% 
Outros instrumentos 10% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.2. - Língua Estrangeira - Inglês: 

Domínios/Instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Oralidade 25% 

Compreensão oral 10% 
Expressão oral 10% 

      Leitura 5% 
Escrita  65% 

Testes 60% 
Outros instrumentos 5% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.3. Geografia A (10.º e 11.º anos) e Geografia C (12.º ano): 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes 80% 
Trabalho de aula 5% 

     Trabalhos individuais ou de grupo*  
* No caso de não haver «Trabalhos individuais ou de grupo», o 

seu peso será considerado nos testes, que passarão a ter um peso 
de 85%. 

5% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.4. História A: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes 80% 
Questões de aula  10% 

Domínio sócio afetivo 10% 
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5.5. Filosofia: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes  
Trabalho - 3ºP* 
*no 3º período testes – 70% e Trabalho – 20% 

90% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.6. Matemática A: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes, Mini Teste e Questões de aula 80% 
Trabalho na sala de aula 10% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.7. MACS: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes e Mini Testes 70 % 
Trabalhos de projeto, relatórios, composições / investigações 

matemáticas 
10 % 

Trabalho de aula 10 % 
Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.8. Biologia e Geologia (10.º/11.º anos) e Biologia (12.º ano): 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes 60% 
Trabalhos práticos: trabalhos de pesquisa, relatórios, registos de 

atividade experimental/laboratorial 
30% 

Domínio sócio afetivo 10% 
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5.9. Física e Química A (10.º/11.º anos) e Física (12.º ano): 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes 60 % 
Trabalhos práticos: trabalhos de pesquisa / relatórios / registos de 

atividade experimental/laboratorial / questionário individual 
20% 

Desempenho laboratorial  10% 
Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.10. Geometria Descritiva: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes, Mini Teste  80% 
Trabalho na sala de aula 10% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.11. Psicologia 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes (apenas 1º e 2ºP) 
Trabalho (apenas 3ºP) 

70% 

Trabalho na sala de aula 20% 
Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.12. Economia A 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Teste/trabalhos de projeto 70% 
Trabalho na sala de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 10% 

 

5.13. Aplicações Informáticas B: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes / Trabalhos práticos 70% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 10% 
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5.14. Educação Física: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Teste Teórico / Trabalho Escrito  20% 
Domínio Psicomotor 50% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

Na disciplina de Ed. Física a classificação dos alunos que apresentem atestado 

médico ao longo do ano letivo será efetuada nos seguintes parâmetros: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Teste Teórico / Trabalho Escrito  70% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

5.15. EMRC: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 90% 
Testes e Trabalhos 45% 
Trabalho de aula 45% 

Domínio sócio afetivo 10% 
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6. Cursos Educação Formação 

6.1.  Português: 

Domínios/instrumentos  Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Oralidade 20% 
Leitura 5% 
Gramática 25% 

Domínio socio afetivo 50% 
 

6.2.  Língua Estrangeira  

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Testes escritos 25% 
Compreensão  oral  10% 
Expressão  oral  5% 
Leitura 5% 

     Outros: trabalho de aula, mini testes, questões de aula,           
 observação direta, trabalhos  

5% 

Domínio socioafetivo 50% 

6.3. - TIC 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Projetos de trabalho  30% 
Trabalho realizado na aula 20% 

Domínio socio afetivo 50% 

6.4. Cidadania e Mundo Atual 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Testes escritos 30% 
Trabalhos de Grupo/Individuais 20% 

Domínio socio afetivo 50% 
 

6.5. Higiene e Segurança no Trabalho 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Avaliações escritas 25% 
Trabalhos 25% 

Domínio socio afetivo 50% 
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6.6.  Educação Física: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Teste teórico/trabalho escrito 20% 
Domínio psicomotor 50% 

Domínio socio afetivo 30% 
 

Educação Física para alunos que apresentam atestado médico: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Avaliações escritas 50% 
Domínio socio afetivo 50% 
 

6.7. Matemática Aplicada 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Testes/trabalhos 40% 
Trabalho de aula 10% 

Domínio socio afetivo 50% 
 

6.8.  Atividades Económicas e disciplinas da Formação Técnica 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Testes/trabalhos 15% 
Oralidade/questões  aulas 5% 

     Trabalhos práticos(individuais e grupo) 30% 
Domínio socio afetivo 50% 
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7. Percurso Curricular Alternativo 

7.1.  Português: 

Domínios/instrumentos  Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Testes escritos 20% 
Outros 5% 
Compreensão oral 10% 
Expressão oral 10% 
Leitura 5% 

Domínio socio afetivo 50% 
 

7.2.  Língua Estrangeira – Inglês 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Testes escritos 25% 
Testes de compreensão  oral  10% 
Apresentação oral  5% 
Avaliação da leitura 5% 

     Outros: trabalho de aula, mini testes, questões de aula,           
 observação direta, trabalhos  

5% 

Domínio sócio afetivo 50% 
 

7.3. - TIC 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Teste/Projetos de trabalho  30% 
Trabalho realizado na aula 20% 

Domínio socio afetivo 50% 

 

7.4. Cidadania e Desenvolvimento 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Trabalhos práticos 50% 

Domínio socio afetivo 50% 
 

7.5.  Educação Física: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Domínio psicomotor           50% 

Domínio socio afetivo 50% 
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7.6. Educação Física para alunos que apresentam atestado médico: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
    Teste/trabalho 50% 
Domínio socio afetivo 50% 
 

7.7.  Oficina de artes 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Projeto 10% 
Trabalho de aula 40% 

Domínio socio afetivo 50% 
 

7.8. Área de Projeto 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
Trabalhos 50% 

Domínio socio afetivo 50% 

 

7.9. Ciências do Ambiente 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
   Testes 25% 

         Trabalhos práticos 25% 
Domínio socio afetivo 50% 

 

7.10. Ciências Sociais e Humanas 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
   Trabalhos pesquisa 40% 

        Oralidade 10% 
Domínio socio afetivo 50% 

7.11. Matemática 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 50% 
   Testes 25% 

         Trabalhos 25% 
Domínio socio afetivo 50% 
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8. CURSOS PROFISSIONAIS 

8.1. - disciplina de Português: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes escritos 35% 

      Outros: trabalho de aula, mini testes, questões de aula,           
       observação direta, trabalhos 

10% 

Compreensão oral 10% 
Expressão oral 10% 
Leitura 5% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.2. - disciplina de Inglês/Comunicar em Espanhol 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes escritos 
Testes de compreensão da oralidade 

35% 
10% 

Apresentação oral 
Teste de leitura  
Outros: trabalho de aula, questões de aula, observação 
direta, mini-testes, composições 

10% 
5% 

 
10% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.3. - disciplina de História da Cultura e das Artes (HCA): 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes / Trabalhos  60% 
Trabalho de aula 10% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.4. - disciplina de Área de Integração 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes / Trabalhos  60% 
Trabalho de aula 10% 

Domínio sócio afetivo 30% 
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8.5. - disciplina de Matemática: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Mini Testes e Questões de aula 60% 
Trabalho de aula 10% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.6. - disciplina de Geografia: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes/Trabalhos 50% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.7. - disciplina de Física/Física e Química: 

  Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes escritos 40% 
Trabalhos de pesquisa em grupo e/ou Trabalhos de 

pesquisa individuais e/ou Questões – aula e/ou Fichas de 
Atividades Laboratoriais 

 
20% 

Registos de observação de aulas 10% 
Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.8. - disciplinas de Tecnologias de Informação e Comunicação/Técnicas 
Multimédia/Sistemas de Informação/Projeto e Produção 
Multimédia/Design, Comunicação e Audiovisuais/Aplicações 
Informáticas/Redes de Comunicação/Metodologias de Programação: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes(s)/Projetos(s) 50% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 30% 
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8.9. - disciplinas de TTG/ADR/TAA: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes(s)/Projetos(s) 50% 
Trabalho de aula 20% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.10. - disciplina de Educação Física: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes / Trabalhos  20% 
Domínio Psicomotor 50% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.11. - disciplinas de Estudo do Movimento/ Organização e Gestão 
Desportiva/ Gestão de Programas e Projetos do Desporto/ Gestão de 
Instalações do Desporto: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes / Trabalhos  20% 
Trabalhos de Pesquisa em grupo ou individual e 
Atividades Praticas 

50% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.12. - disciplina de Práticas de Atividades Físicas e Desportivas: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes / Trabalhos  20% 
Domínio Psicomotor 50% 

Domínio sócio afetivo 30% 

 

8.13. - disciplina de Psicologia: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes / Trabalhos  60% 
Trabalho de aula 10% 

Domínio sócio afetivo 30% 
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8.14. A avaliação dos alunos que apresentem Atestado Médico ao longo do 
presente ano letivo na disciplina de Educação Física será efetuada com base 
nos seguintes parâmetros: 

Domínios/instrumentos Valoração 

Domínio cognitivo 70% 
Testes/trabalhos 70% 

Domínio sócio afetivo 30% 
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9. EDUCAÇÃO INCLUSIVA – Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de 
julho 

A avaliação dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão realiza-se nos termos definidos na lei. 

A avaliação dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

realiza-se nos termos definidos no Relatório Técnico Pedagógico e no Programa Educativo Individual 

de cada aluno. Em função do perfil de funcionalidade de cada aluno é definida a percentagem para 

cada um dos dois domínios avaliados: socio afetivo (saber ser/estar) e competências/aprendizagens 

(saber fazer) sendo escolhidos os parâmetros de avaliação e respetivos indicadores de medida tendo 

sempre em consideração o perfil de funcionalidade do aluno, as suas expectativas, capacidades e 

potencialidades. O resultado da avaliação das disciplinas que o aluno frequenta é convertido em 

nota qualitativa no 1º Ciclo  ou quantitativa nos restantes ciclos e níveis de ensino, acompanhada de 

uma síntese descritiva. 

No caso de haver intervenção direta do docente da educação especial, é elaborada uma síntese 

descritiva pelo respetivo docente. 
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DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Cada diretor de turma dá a conhecer aos encarregados de educação e aos alunos, no início do ano 

letivo, os critérios gerais de avaliação.  

Compete a cada professor divulgar e explicar aos seus alunos, no início do ano letivo, os critérios 

específicos de avaliação da sua disciplina.  

É da responsabilidade da Diretora do AEEON a divulgação, à comunidade educativa, dos critérios 

gerais de avaliação aprovados em conselho pedagógico.  

Os critérios gerais de avaliação são divulgados na página do Agrupamento. 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 6 de novembro de 2018 

 


