
Critérios de Avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

  

2017/2018  

      
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO TEIXOSO 

 

 

 



Critérios de Avaliação 2017/2018  

 

1  

 

 

 

Índice 

 

 

I – Enquadramento da avaliação…………………………………………. 

II – Critérios gerais de Avaliação……………………………………………… 

III – Modalidades da Avaliação ……………………………………………  

  Avaliação Diagnóstica…………………………………………………. 

  Avaliação Formativa…………………………….…………………… 

  Avaliação Sumativa ………………………………………………….. 

IV – Expressão da avaliação sumativa…………………………………… 

V – Condições de transição e de aprovação……………………………… 

VI – Nomenclatura / apreciação……………………………………………….. 

VII - Critérios de Avaliação por Departamento / Outros ……………..… 

Departamento da educação pré-escolar………………………… 

Departamento do 1º ciclo do ensino básico……………………… 

Departamento de línguas…………………………………………….. 

Departamento de ciências sociais e humanas………………..… 

Departamento de matemática e ciências experimentais……… 

Departamento de expressões…………………………………….… 

Oferta de Escola……………………………………………………….. 

                 

 

  

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

10 

12 

14 

17 

20 

32 

 



Critérios de Avaliação 2017/2018  

 

2  

 

 

I – ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO 
 

Tendo como elementos de apoio a legislação em vigor, a avaliação, constitui 

um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 

conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aulo. A avaliação tem 

por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos 

adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de 

cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino 

básico e secundário. A verificação deve ser utilizada por professores e alunos para, 

em conjunto, melhorar o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem. A 

avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar 

procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetivos 

curriculares fixados. Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores 

envolvidos, assumindo particular responsabilidade neste processo o professor 

titular de turma, no 1.º ciclo, e nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, os professores que integram o conselho de turma, sem prejuízo da 

intervenção de alunos e encarregados de educação. 
 

II – CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo 

de avaliação das aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos 

curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações constantes 

dos documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da 

Educação. 

Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a descrição de um perfil de 

aprendizagens específicas para cada ano e ou ciclo de escolaridade. 

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo 

operacionalizados pelo ou pelos professores da turma. 

O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos 

diversos intervenientes. 

 

Índice 
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III – MODALIDADES DA AVALIAÇÃO 
 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos 

para a fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e visa a 

facilitação da integração escolar e a orientação escolar e vocacional. 

No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a 

intervenção de docentes dos diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas 

informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de 

estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos. 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o 

processo de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem 

privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de 

informação que permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, 

fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua 

adaptação aos contextos em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização 

de diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades 

que lhes presidem. 

 

AVALIAÇÃO SUMATIVA 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. 

A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período 

escolar, informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de 

desenvolvimento das aprendizagens. 

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o 

percurso escolar do aluno. 



Critérios de Avaliação 2017/2018  

 

4  

 

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação 

sumativa, garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de 

avaliação, compete: no 1.º ciclo, ao professor titular de turma e nos 2.º e 3.º ciclos, 

ao diretor de turma. 

No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é 

complementado pela realização das provas finais de ciclo. 

A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de 

ciclo é a classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são 

lecionadas. 

A avaliação sumativa pode processar -se ainda através da realização de 

provas de equivalência à frequência. 

 

IV – EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

materializa -se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, 

Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma 

apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão 

de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de 

registo de avaliação. 

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação 

sumativa pode expressar -se apenas de forma descritiva em todas as componentes 

do currículo, nos 1.º e 2.º períodos. 

  Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação 

sumativa expressa -se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre 

que se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, 

sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico 

abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na redação 

atual, obedece ao disposto anteriormente, de acordo com a especificidade do 

currículo do aluno. 

Índice 
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A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as 

aprendizagens no final de cada período letivo, deve ser apresentada aos 

encarregados de educação, sempre que possível em reunião presencial, por forma 

a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

 

V – CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO E DE APROVAÇÃO 

 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a 

progressão ou a retenção do aluno, expressa através das menções, 

respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou 

Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter 

pedagógico, sendo a retenção considerada excecional. 

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento 

pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face 

às dificuldades detetadas. 

  Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas 

alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é 

tomada sempre que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de 

turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as 

aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos, sem 

prejuízo do número seguinte. 

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da 

avaliação sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de 

equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não 

progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 

condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 

e de Matemática; 

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 



Critérios de Avaliação 2017/2018  

 

6  

 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou 

PLNM ou PL2 e de Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por 

alunos do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua 

não aprovação neste ciclo. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, 

no 1.º ciclo e 2.º ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta 

complementar, nos três ciclos do ensino básico, não são consideradas para efeitos 

de transição de ano e aprovação de ciclo. 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido 

ultrapassado o limite de faltas. 

 

VI – NOMENCLATURA / APRECIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR DEPARTAMENTO / OUTROS 

 

Índice 

 
 

Percentagem Nível Apreciação 

De 0 a 19 1 Fraco * 

De 20 a 49 2 Insuficiente 

De 50 a 69 3 Suficiente 

De 70 a 89 4 Bom 

De 90 a 100 5 Muito Bom 

 

* A apreciação de fraco não é aplicável no 1º ciclo. 
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DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS ORGANIZATIVAS E PEDAGÓGICAS  

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática 

educativa, em cada nível de educação e ensino e implica princípios e 

procedimentos adequados às suas especificidades.  

A avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um 

processo contínuo que assenta nos seguintes princípios: 

Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do 

currículo definidos nas orientações curriculares para a educação pré-escolar 

Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo 

diversificados que lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens 

de cada criança, ao longo da frequência na educação pré-escolar, tendo em conta 

as áreas de conteúdo preconizadas nas orientações curriculares para a educação 

pré-escolar. 

Valorização dos progressos da criança. 

A avaliação no ensino pré -escolar centra-se na documentação do processo 

e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de 

aprender e os seus progressos. 

 

À medida que o processo se desenvolve, o projeto curricular de grupo vai 

sendo revisto e ajustado, através de ciclos sucessivos de planeamento, ação e 

avaliação, que se vão alargando e aprofundando, ao longo do ano. Assim, a 

educadora prevê em cada dia a sua ação do dia seguinte, sendo que, a partir do 

que observa, regista e documenta sobre o desenvolvimento do processo e das 

aprendizagens das crianças, recolhe elementos para avaliar e refletir, numa base 

semanal ou mensal.  

Esta reflexão, sobre a pertinência e sentido das oportunidades educativas 

proporcionadas, permite perceber se contribuíram para a aprendizagem de todas e 

de cada uma das crianças. 

De acordo com a organização do ano letivo, esta avaliação será estruturada 

e resumida por escrito no final de cada momento intermédio, dando lugar, no final 

do ano, a uma síntese global de avaliação do projeto curricular de grupo e dos seus 

efeitos nas aprendizagens das crianças. 
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A AVALIAÇÃO TEM COMO BASE OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar foram 

homologadas através do Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 

137/2016, Série II de 2016-07-19; 

Decreto – Lei nº 241/2001, de 30 de Agosto, o Perfil Específico do 

Desempenho Profissional do Educador de Infância; 

Gestão do currículo na educação pré-escolar – Contributos para a sua 

operacionalização (circular nº 17/DSDC /DEPEB / 2007, de 10 de outubro); 

Avaliação na educação pré-escolar - Procedimentos e práticas organizativas e 

pedagógicas na avaliação pré-escolar (circular nº 4 /DGIDC / 2011). 

 

FAZEM PARTE DA AVALIAÇÃO OS SEGUINTES ELEMENTOS: 

 

Técnicas e instrumentos de observação e de registo diversificados, tendo em conta 

as áreas de conteúdo preconizadas nas orientações curriculares para a educação 

pré-escolar. 

Os educadores de infância realizam as avaliações das crianças e procedem à  

- Passagem de informação aos encarregados de educação e aos 

professores do 1º ciclo do ensino básico, de modo a garantir o acompanhamento 

pedagógico das crianças no seu percurso escolar da educação pré-escolar para o 

ciclo seguinte. 

- O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o 

percurso escolar contem a informação global das aprendizagens significativas, 

realçando a sua evolução e os progressos realizados. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Dossier do aluno 

Imagens e fotografias  

Histórias de aprendizagem - trabalhos selecionados pela criança e 

educadora 

http://www.dge.mec.pt/ocepe/sites/default/files/Orientacoes_Curriculares.pdf
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Anotações e registos da educadora e/ou dos pais/famílias, comentários da 

criança  

Grelha/ficha individual (descritiva) e de grupo de anotações dos progressos 

das crianças, nas aprendizagens promovidas, das diferentes áreas de conteúdo. 

 

Passagem de informação 

 

Ao encarregado de educação, numa conversa periódica pessoal, dando 

conta do progresso da criança nas aprendizagens promovidas nas diferentes áreas.     

No final do ano ser-lhe-á entregue uma ficha individual (descritiva) de 

anotações dos progressos do seu educando.  

Ao Departamento, nas reuniões periódicas de avaliação, deste 

departamento, através de grelhas de anotações dos progressos das crianças, 

individuais e de grupo. 

Articulação entre as educadoras de Infância e os docentes do 1º ciclo do 

ensino básico, de forma a garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no 

seu percurso da educação pré - escolar para o 1º ciclo do ensino básico.        

 

Processo individual 

 

Ficha individual (descritiva) de anotações dos progressos da criança das 

aprendizagens promovidas nas diferentes áreas..  

Inclui o (PEI) Programa educativo individual do aluno (crianças NEE)   

 

 

Avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 

De acordo com o Dec. Lei Nº 3/2008 de 7 de Janeiro, a avaliação das crianças com 

Necessidades Educativas Especiais é realizada em conformidade com o descrito 

no seu programa educativo individual.  

Índice 
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

 

 

Classificação a atribuir: 

 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

Nota: Poderão, no entanto, ocorrer situações especiais sob as quais incidirão as ponderações que 

o professor achar mais convenientes. 

  

Avaliação/ Área Disciplinar 

Português 

Fichas de Avaliação  60% 

80% Compreensão / Expressão oral     10% 

Expressão escrita (trabalhos de casa, 
trabalhos de pesquisa e outras produções 
escritas) 

10% 

Matemática 

Fichas de Avaliação 
60% 

80% 
Tarefas realizadas na sala de aula, de 
forma autónoma, responsável e criativa. 

20% 

Estudo do 
Meio 

Fichas de Avaliação 

 

 

60% 
80% 

Tarefas realizadas na sala de aula, de 
forma autónoma, responsável e criativa. 

20% 

Expressões Participação/ Empenho 80% 

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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Inglês - 1º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Classificação a atribuir: 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

Nota: Poderão, no entanto, ocorrer situações especiais sob as quais incidirão as ponderações que 

o professor achar mais convenientes. 

 

Índice  

 
Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de 
funcionamento 

10% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

5% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

5% 

DOMÍNIO COGNITIVO – 80% 

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA  % 

Compreensão Oral 15% 

Produção e Interação Oral 15% 

Leitura 10% 

Escrita (testes, fichas, caderno/portefólio e outros trabalhos) 20% 

Desempenho de Sala de Aula 20% 

 

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Português 

 

 

Domínio das Atitudes e Valores – 20% 
 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

 Respeito pela comunidade escolar; 

 Cumprimento das regras estabelecidas; 

 Adequação do comportamento ao contexto ensino-

aprendizagem.  

 Participação nos espaços pedagógicos de forma 

construtiva e organizada. 

6% 

Responsabilidade 

 Apresentação dos materiais necessários; 

 Realização de trabalhos solicitados (dentro e fora 

da sala de aula); 

 Cumprimento de prazos estipulados; 

 Assiduidade e pontualidade; 

10% 

Autonomia 
 Empenho na realização das tarefas propostas; 

 Organização dos materiais escolares. 
4% 

 

 Classificação a atribuir: 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

Domínio Cognitivo - 80% % 

Fichas de avaliação sumativa * 60% 

Oralidade 
     Atividades de compreensão e expressão oral; 
     Fichas de avaliação. 

15% 

Outros trabalhos 
     Fichas de trabalho; 
     Fichas de leitura;  
     Trabalhos escritos 

5% 

* A classificação das fichas de avaliação far-se-á de acordo com os critérios de avaliação e níveis 
de desempenho tal como previstos nas Provas Finais de Ciclo, em todos os anos de escolaridade. 

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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Línguas Estrangeiras (2º e 3º Ciclos) 

 

 
Domínio Cognitivo - 80% 
 

% 

 
COMPREENSÃO/PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ESCRITA  
 

Testes Escritos 
 

30% 

 
COMPREENSÃO ORAL (TESTES)  10% 

 

PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ORAL  

 

(apresentações/interação pares/etc...) 

 
 

10% 

 
DESEMPENHO SALA DE AULA 30% 

 

 
Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 

 

10% 

 

Responsabilidade Assiduidade e pontualidade 
 

5% 

Apresentação dos materiais necessários 

 

Autonomia 
Tarefas  realizadas  na  sala  de  aula,  de  forma 
autónoma, responsável e criativa.  

 

5% 

 

Classificação a atribuir: 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

Índice 

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 

História e Geografia de Portugal  

Geografia 

História  

 

 
Domínio Cognitivo – 80 % 

 

Critérios Indicadores % 

 

- Adquire /compreende competências específicas 

- Aplica competências em diferentes contextos 
históricos e geográficos. 

- Pesquisa de forma autónoma e planificada. 

- Seleciona e organiza a informação. 

- Compara e interpreta diferentes tipos de 
informação. 

- Reflete sobre realidades históricas e geográficas 
em estudo recorrendo a vários suportes de 
informação. 

- Relaciona situações atuais com as temáticas em 
estudo. 

- Utiliza vocabulário específico da disciplina. 

- Domina competências do português / Comunica 
oralmente e por escrito com correção formal. 

- Utiliza corretamente o português na elaboração 
de sínteses e comunicação de assuntos 
estudados 

- Insere no tempo e no espaço acontecimentos e 
processos relevantes;  

- Aplica informação em novos e contextos 
variados. 

- Utiliza adequadamente diferentes unidades de 
referência temporal (ano, séc. década) e espacial, 
conceitos e vocabulário específicos das 
disciplinas; 

 

 

 

Fichas de avaliação  

 

 

 

 

 

 

Fichas de registo de 

observação das aulas: 

 

- Participação (intervenções 

orais /capacidade de 

questionar com relevância/ 

capacidade de participar 

com pertinência / sentido 

crítico, trabalhos na aula)  

 

- Trabalhos (investigação e 

trabalhos de casa) 

 

- Defesa de trabalhos de 

grupo ou individuais. 

 

 

 
 

 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 10% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

6% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

4% 

 

Classificação a atribuir: 

 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

  

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 



Critérios de Avaliação 2017/2018  

 

16  

 

 

Educação Moral e Religiosa Católica –  2º e 3º Ciclos 

 

 
Domínio Cognitivo – 60 % 

 

Critérios Indicadores % 

- Adquire / compreende 
competências específicas da 
disciplina. 

- Aplica competências em diferentes 
contextos.  

- Compreende a mensagem 
humanista e cristã. 

- Conhece as formas e regras da 
comunicação. 

- Identifica os principais valores 
humanos e cristãos. 

- Adquire princípios e métodos de 
relacionamento interpessoal. 

- Utiliza corretamente o português na 
elaboração de sínteses e 
comunicação de assuntos 
estudados. 

 

Fichas de registo de observação das 

aulas: 

 

 

- Participação (intervenções orais 

/capacidade de questionar com 

relevância/ capacidade de participar 

com pertinência / sentido crítico, 

trabalhos na aula); 

 

 

- Trabalhos de casa/ Caderno Diário 

/ Trabalhos de carácter pessoal 

 

 
 
 
 
 
 
 

35% 
 
 

 
 

 
 
 
25% 

 
 
 

 

 
Domínio das Atitudes e Valores – 40% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 15% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

15% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

10% 

 

 

Índice 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

Matemática –  2º e 3º Ciclos 

 

PONDERAÇÃO 

Atendendo a que a avaliação é contínua, os docentes de Matemática irão utilizar critérios 
de ponderação para atribuição de notas nos três períodos, de acordo com a seguinte 
distribuição: 

 Classificação a atribuir: 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

Nota:  

Poderão, no entanto, ocorrer situações especiais sob as quais incidirão as ponderações que o 

professor achar mais convenientes.  

D
o

m
ín

io
s

 

A
ti

tu
d

e
s

 e
 V

a
lo

re
s
  

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e 
normas de funcionamento 

6% 

20% Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 1% 

Apresentação dos materiais 
necessários  

2% 

Trabalhos de casa 5% 

Autonomia 
Tarefas realizadas de forma 
autónoma, responsável e criativa 

6% 

C
o

g
n

it
iv

o
  

           
Capacidades 

e 
Aptidões 

Conhecimento/ 
compreensão de 

conceitos e 
procedimentos 
matemáticos. 

Raciocínio e 
comunicação 

Resolução de 
problemas 

Participação oral e escrita 10% 

80% 

Classificação das fichas de 
avaliação 70% 

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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Tecnologias de Informação e Comunicação 

7º e 8º Anos 

Domínio Cognitivo – 80 % 

 

 
Critérios Indicadores % 

Capacidades 

e 

aptidões 

Classificação dos registos escritos 1 40% 

Classificação de tarefas 2 35% 

Classificação da destreza na utilização dos 

sistemas informáticos 

 

3% 

Autoavaliação 1% 

Domínio correto do português 1% 

 
 
1 Consideram-se registos escritos, a realização de uma ou mais das seguintes atividades: trabalhos 
de projeto; trabalhos de grupo e trabalhos individuais. 
 
2 Consideram-se tarefas, os trabalhos realizados em cada aula 

 
 

Domínio das Atitudes e Valores – 20% 
 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 6% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

9% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

5% 

 
 

Classificação a atribuir: 

 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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Ciências Experimentais 
 

Ciências Naturais e Físico Química  
 

DOMÍNIOS % 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Avaliação Escrita 65% 

80% 

Avaliação Oral 5% 

T
a

re
fa

s
 d

e
 

a
p

re
n
d

iz
a
g
e

m
 

 

Trabalho individual 
 

5% 

 
Trabalho de grupo 

 

5% 

V
A

L
O

R
E

S
 E

 A
T

IT
U

D
E

S
 

R
e
la

c
io

n
a

m
e
n

to
 

In
te

rp
e

s
s
o

a
l 

Cumprimento de regras e normas de 
funcionamento 

8% 

20% 

R
e
s
p

o
n

s
a

b
ili

d
a
d

e
 

Assiduidade e pontualidade 

6% 

Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

A
u

to
n

o
m

ia
 

Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

6% 

 

Notas:   
1 - O desempenho nas atividades práticas/experimentais de sala de aula será considerado no item 
Trabalho Individual. 
 

2 - A Avaliação Oral engloba a participação em contexto de sala de aula, a apresentação de 
trabalhos e outros. 
3 - A não avaliação de um item implica a distribuição da respetiva ponderação dentro do mesmo 
parâmetro. 
4- De acordo com as seguintes fórmulas, em que N corresponde à percentagem e a aplicar 
somente no domínio cognitivo. 

 
Classificação a atribuir: 

 

 

N1, N2 e N3 são as percentagens resultantes da aplicação só dos critérios de avaliação nos 1.º, 2.º 

e 3.º períodos, respetivamente.  

Índice 

1º Período – N1    

2º Período – (33% x N1 + 67% x N2)    

3º Período – (35% x N1 + 35% x N2 + 30% x N3) 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Educação Física – 2º e 3º Ciclos 

 

1. Introdução 

A avaliação deve alicerçar todas as decisões pedagógicas assumidas pelo professor, 

nomeadamente ao nível da (re) estruturação das estratégias de ensino, da escolha dos 

conteúdos, na formação de grupos, na escolha dos espaços, hierarquização e seleção de 

alunos e não se restringir exclusivamente a um instrumento de mera classificação dos 

mesmos. 

Assim, entendemos por avaliação a medida de sensibilidade pedagógica do professor em 

relação ao processo ensino-aprendizagem. 

2. Modalidades da Avaliação 

Podemos definir, em termos gerais, três grandes fases ou etapas que integram o processo 

de avaliação: 

1ª Fase: Consiste na recolha de informação e dados pertinentes, pedagogicamente úteis 

para a decisão em causa. Este levantamento pode assumir diferentes formas, 

nomeadamente através de trabalhos individuais ou de grupo, de testes, da observação dos 

exercícios critério, ou mesmo da conduta e atitudes dos alunos evidenciados no decorrer 

das aulas. 

2ª Fase: Baseia-se na análise, tratamento e processamento pedagógico dos diferentes 

indicadores, índices e critérios recolhidos anteriormente. 

3ª Fase: É o culminar das duas etapas anteriormente desenvolvidas e expressa-se através 

de uma tomada de decisão. 

Cada uma destas fases levanta um conjunto de problemas específicos. Com o intuito de 

superar essas dificuldades, surge a necessidade de elaborar um documento orientador do 

processo de avaliação. 

A avaliação como uma operação sistemática, organizada e metódica pressupõe três 

modalidades distintas, em inter-relação permanente. Referimo-nos à Avaliação 

Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. 
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2.1. Avaliação Diagnóstica 

Realiza-se no início de cada Unidade Didática e tem por objetivo conhecer os estados de 

aprendizagem dos alunos para determinar possíveis causas e motivos que podem 

comprometer no futuro o desenvolvimento integral do indivíduo. 

Com base nesta avaliação, são adaptados os conteúdos das várias Unidades Didáticas 

aos diferentes níveis: nível introdutório, nível elementar e nível avançado. 

Esta centra-se ao nível psicomotor, através da análise da prestação motora dos alunos. 

2.2. Avaliação Formativa 

Esta modalidade de avaliação decorre ao longo do processo de formação dos alunos com 

o objetivo de os avaliar. 

Neste sentido, a avaliação formativa centra-se, não apenas nos produtos finais, mas 

igualmente no percurso que é construído para se atingirem determinados resultados. 

2.3. Avaliação Sumativa 

Ocorre no final de cada período e tem por função certificar o estado de aprendizagem dos 

alunos e avaliar o grau de consecução dos objetivos propostos considerando os seguintes 

domínios: psicomotor, cognitivo e sócio afetivo. 

3. Ponderações dos Domínios de Avaliação 

A avaliação final de cada período será dada de acordo com as ponderações que estão 

indicadas na tabela seguinte: 

 

 

DOMÍNIOS 

 

 

2º/3º CICLO 

Psicomotor 

Prestação Motora 50% 

Cognitivo 

- Aplicação real (por exemplo a realização de 

um torneio); 

- Fichas formativas/sumativas; 

- Questionamento oral; 

- Testes escritos; 

- Trabalhos de investigação; 

- Trabalhos de casa; 

- Trabalhos de grupo. 

15% 
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Sócio Afetivo 

Assiduidade  5 % 

35% 

Capacidade Relacional 5 % 

Disciplina  5 % 

Empenho 5 % 

Higiene 5 % 

Material 5 % 

Pontualidade 5 % 

3.1. Domínio Psicomotor 

Constituem parâmetros da avaliação do domínio psicomotor a: 

- Prestação Motora; 

A avaliação é realizada por observação direta e registada nas respetivas fichas de 

avaliação, em função dos perfis de desempenho motor do aluno, de acordo com os 

seguintes critérios de execução:  

1 – Não consegue realizar; 

2 – Realiza com muita dificuldade; 

3 – Realiza com alguma dificuldade; 

4 – Realiza bem; 

5 – Realiza muito bem. 

3.2. Domínio Cognitivo 

A avaliação deste domínio será realizada através de: 

- Aplicação real (por exemplo a realização de um torneio); 

- Fichas formativas/sumativas; 

- Questionamento oral; 

- Testes escritos; 

- Trabalhos de investigação; 

- Trabalhos de casa; 

- Trabalhos de grupo. 

Nota: Tendo em vista o caráter eminentemente prático da disciplina de Educação Física, 

a realização de testes é facultativa e deve ser, sobretudo entendida como uma forma de 

ajudar a consolidar os conhecimentos da atividade prática, desta forma, se o professor 

assim entender, poderá proceder à avaliação deste domínio através da oralidade. 
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3.3. Domínio Sócio Afetivo 

- Assiduidade 

 2º/3º Ciclo 

0 Faltas 100% 

1 Falta 70% 

2 Faltas 30% 

Mais de 2 Faltas 0% 

- Capacidade Relacional 

  2º/3º Ciclo 

O aluno relaciona-se com todos os colegas e professor, nas 
diferentes situações, procurando atingir o êxito pessoal e do 
grupo. 

 
100% 

O aluno relaciona-se com quase todos os colegas e professor, 
nas diferentes situações, procurando atingir o êxito pessoal e do 
grupo. 

 
70% 

O aluno relaciona-se com um grupo restrito de colegas e 
professor, nas diferentes situações, nem sempre procurando 
atingir o êxito pessoal e do grupo. 

 
30% 

O aluno apresenta dificuldades de relacionamento com os 
colegas e professor, nas diferentes situações, não procurando 
atingir o êxito pessoal e do grupo. 

 
0% 

- Disciplina 

 2º/3º Ciclo 

Comportamento sempre adequado 100% 

Comportamento fora da tarefa esporádico 75% 

Comportamento fora da tarefa frequente 50% 

Comportamento de desvio esporádico 25% 

Comportamento de desvio frequente 0% 

- Empenho 

 2º/3º Ciclo 

Participa, coopera e ajuda ativamente demonstrando interesse. 100% 

Participa, coopera e ajuda 75% 

Participa, coopera e ajuda quando solicitado. 25% 

Não participa, não coopera, não ajuda. 0% 

- Higiene 

 2º/3º Ciclo 

Toma sempre banho 100% 

Toma regularmente banho 50% 

Nunca toma banho 0% 
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- Material 

 2º/3º Ciclo 

0 Faltas 100% 

1 Falta 70% 

2 Faltas 30% 

Mais de 2 Faltas 0% 

- Pontualidade 

 2º/3º Ciclo 

Sem Atrasos 100% 

1 Atraso 70% 

2 Atrasos 30% 

Mais de 2 Atrasos 0% 

 

Fórmula de Avaliação Final de Período – 2º e 3º Ciclo 

A nota final do período será atribuída de acordo com a seguinte fórmula (tendo como 

referência as tabelas anteriores): 

Nota Final – 50% DPM + 15% DC + 35% DSA 

Ponderação – 2º e 3º Ciclo 

Tendo em conta que a avaliação é contínua, serão utilizados critérios de ponderação para 

atribuição de notas nos três períodos, de acordo com a seguinte distribuição: 

1º Período: aplicação da fórmula de avaliação final de período. 

2º Período:                           1(N1)+2(N2) 
                                                       3 

3º Período:                      1(N1)+1(N2)+2(N3) 
                                                       4 

4. Situações Especiais 

4.1. Atestados Médicos 

Os alunos dispensados da realização da prática da aula de Educação Física por 

incapacidade total ou atestado médico temporário, não serão avaliados no domínio 

psicomotor, pelo que a sua avaliação incidirá exclusivamente sobre os domínios cognitivo 

e sócio afetivo. Sendo assim os parâmetros de avaliação serão os seguintes: 
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DOMÍNIOS 2º/3º CICLO 

Cognitivo 

- Participação oral; 

- Relatório de aula; 

- Teste escrito; 

- Trabalho escrito sobre as modalidades; 

- Outras tarefas. 

65% 

Sócio Afetivo 

Assiduidade  5 % 

35% 

Capacidade Relacional 5 % 

Disciplina  5 % 

Empenho 15 % 

Pontualidade 5 % 

 

Fórmula de Avaliação Final de Período – 2º e 3º Ciclo 

A nota final do período será atribuída de acordo com a seguinte fórmula (tendo como 

referência as tabelas anteriores): 

Nota Final – 65% DC + 35% DAS 

Ponderação – 2º e 3º Ciclo 

Tendo em conta que a avaliação é contínua, serão utilizados critérios de ponderação para 

atribuição de notas nos três períodos, de acordo com a seguinte distribuição: 

1º Período: aplicação da fórmula de avaliação final de período. 

2º Período:                           1(N1)+2(N2) 
                                                       3 

3º Período:                      1(N1)+1(N2)+2(N3) 
                                                       4 

 

4.2. Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

A avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é realizada tendo por 

base o respetivo Plano Educativo Individual. 
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Educação Musical – 2º Ciclo 

 

 
Domínio Cognitivo/Psicomotor – 80 %  

Domínio  Critérios Indicadores % 

Cognitivo  

Fichas de 
avaliação 

Aplicação e verificação de conhecimentos 
50% 

Trabalhos de 
casa 

Realização de trabalhos indicados 
Interiorização e testagem de conhecimentos 

4% 

Trabalho de 
pesquisa 

Interpretação, seleção e apresentação da 
informação de forma clara e organizada 

3% 

Participação 
oral e escrita 

Utilização de vocabulário específico e 
conceitos adequados 
Colocação de questões relacionadas com os 
conteúdos abordados 

3% 

Psicomotor  
Prática 

Instrumental 

Interpretação – execução com rigor e 
integração de saberes teóricos 

15% 

Técnica – demonstração de domínio da técnica 5% 

 

 

 
Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 6% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

8% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

6% 
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Educação Tecnológica - 2º Ciclo 

Domínio Psicomotor/ Cognitivo – 80 % 

Domínio Critérios Indicadores Percentagem 

Psicomotor 

T
é

c
n

ic
a
s
 

Domínio  
Evidência de aptidões técnicas 
e manuais. 

5% 

25% 

Expressão  
Aplicação dos conhecimentos 
em novas situações 

5% 

Adequação  
Execução de projetos aplicando 
corretamente os meios 
escolhidos 

5% 

Rigor  
Exprimir-se com preocupação 
do rigor 

5% 

Clareza  
Procura de soluções originais, 
diversificadas e alternativas 
para os problemas. 

5% 

Cognitivo 

Conceitos 
 

Aquisição de conceitos 3% 
5% Aplicação adequada do 

vocabulário específico 
2% 

P
ro

je
to

 

Expressão e 
comunicação 
 

Realização de produções 
plásticas usando os elementos 
da comunicação e da forma 
visual 

10% 

 
30% 

Utilização de códigos de 
representação normalizada e 
convencional em diferentes 
projetos 

2% 

Aplicação de regras de 
representação gráfica (lettering 
e desenho geométrico) 

2% 

Capacidade de se pronunciar 
criticamente     

2% 

Participação ativa no processo 
de produção artística 

2% 

Cumprimento de normas 
estabelecidas  

2% 

 
Criatividade 
 

Valorização da expressão 
espontânea 

5% 

Valorização da criatividade e da 
inovação 

5% 

P
e

rc
e

ç
ã
o
 

Capacidade 
de 
representação 
do real 

Mobilização de todos os 
sentidos na perceção do mundo 
envolvente 

10% 

20% 
Evolução na 
capacidade de 
representação 

Utilização de diferentes meios 
expressivos de representação   10% 
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Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 6% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

7% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

7% 
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Educação Visual - 2º Ciclo 

 

 

Domínio Psicomotor/ Cognitivo – 80 % 

Domínio Critérios Indicadores Percentagem 

Psicomotor 

T
é

c
n

ic
a
s
 

Domínio 
Evidência de aptidões técnicas 
e manuais. 

5% 

25% 

Expressão 
Aplicação dos conhecimentos 
em novas situações 

5% 

Adequação 
Execução de projetos 
aplicando corretamente os 
meios escolhidos 

5% 

Rigor 
Exprimir-se com preocupação 
do rigor 

5% 

Clareza 
Procura de soluções originais, 
diversificadas e alternativas 
para os problemas. 

5% 

Cognitivo 

 
Conceitos 

 

Aquisição de conceitos 3% 
 

5% Aplicação adequada do 
vocabulário específico 

2% 

P
ro

je
to

 

Expressão e 
comunicação 

 

Realização de produções 
plásticas usando os elementos 
da comunicação e da forma 
visual 

10% 

30% 

Utilização de códigos de 
representação normalizada e 
convencional em diferentes 
projetos 

2% 

Aplicação de regras de 
representação gráfica (lettering 
e desenho geométrico) 

2% 

Capacidade de se pronunciar 
criticamente     

2% 

Participação ativa no processo 
de produção artística 

2% 

Cumprimento de normas 
estabelecidas  

2% 

 
Criatividade 

 

Valorização da expressão 
espontânea 

5% 

Valorização da criatividade e 
da inovação 

5% 

P
e

rc
e
ç
ã
o
 Capacidade de 

representação do 
real 

Mobilização de todos os 
sentidos na perceção do 
mundo envolvente 

10% 

 
20% Evolução na 

capacidade de 
representação 

Utilização de diferentes meios 
expressivos de representação   10% 
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Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento   6% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

7% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

7% 
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Educação Visual - 3º Ciclo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índice 

Domínio Psicomotor/Cognitivo – 80% 

Domínio Critérios Indicadores Percentagem 

Psicomotor 

T
é

c
n

ic
a
s
 

Domínio  
Demonstração de domínio e 
aptidão técnica e manual 

5% 

25% 

Expressão  
Integração de saberes teóricos 
na realização de produtos de 
expressão  

5% 

Adequação  
Adequação dos trabalhos às 
propostas 

5% 

Rigor  
Aquisição do sentido de rigor na 
execução e apresentação 

5% 

Clareza  
Expressão de clareza na 
execução e apresentação 

5% 

Cognitivo 

Conceitos 
Formação e alargamento 6% 

10% 
Apreciação verbal 4% 

P
ro

c
e

s
s
o
 

Método de 
design 

Consideração de condicionantes  2% 

20% 

Aplicação e alargamento de 
conhecimentos 

3% 

Diversidade de ideias alternativas 3% 

Fundamentação na escolha de 
alternativas 

2% 

Eficácia na comunicação visual 
das ideias 

3% 

Fundamentação na apreciação 
verbal 

2% 

Expr. Não 
condicionada  

Sensibilidade ao envolvimento 2% 

Relação intenção/ produto 3% 

P
e

rc
e

ç
ã
o
 

Capacidade 
de represen-
tação do real  

Representação  do mundo real – 
Aspetos formais e expressivos 

10% 

25% 
Representação tridimensional no 
plano bidimensional – Qualidades 
formais e expressivas 

10% 

Evolução na capacidade de representação 5% 

 
Domínio das Atitudes e Valores – 20% 

 

Critérios Indicadores % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Cumprimento de regras e normas de funcionamento 6% 

Responsabilidade 

Assiduidade e pontualidade 

7% Apresentação dos materiais necessários 

Trabalhos de casa 

Autonomia 
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma 
autónoma, responsável e criativa 

7% 
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OFERTA DE ESCOLA 

 

Atividades Desportivas – 7º e 8º anos 

 

 

Domínios - 100% 

 

Critérios Indicadores % 

Participação e 

Cooperação 

atitudes corretas manifestadas  10% 

cooperação com espírito crítico 10% 

relacionamento cordial com os outros 10% 

Sentido de 

Responsabilidade 

assiduidade e pontualidade 10% 

materiais necessários apresentados 10% 

cumprimento de regras 10% 

Autonomia 

tarefas realizadas 10% 

superação de dificuldades 10% 

organização 10% 

espírito de iniciativa 10% 
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