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I–

ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO

1 — A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por
referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com
especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
2 — A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens,
e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes
intervenientes informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das
aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.
3 — As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do
processo de ensino e de aprendizagem.
4 — A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes
adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

II – INTERVENIENTES E COMPETÊNCIAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

1 — No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes
a) O professor titular de turma e o conselho de docentes, no 1.º ciclo;
b) O conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos;
c) As equipas educativas, caso existam;
d) Outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e
aprendizagem e representantes de serviços ou entidades cuja contribuição o conselho
de docentes ou de turma considerem conveniente;
e) Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma.
2 — Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação
compete, designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em harmonia
com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógico didático:
a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;
b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o
desenvolvimento das aprendizagens;
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c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando -as para a
promoção do sucesso educativo.
3 — Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a
responsabilidade, no 1.º ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com outros
professores da turma, ouvido o conselho de docentes, sendo, nos 2.º e 3.º ciclos, do
conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina e, em ambas as
situações, dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão
pedagógica da escola.
4 — Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens
e noutros elementos apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo
diretor de turma, nos restantes ciclos, bem como pela equipa multidisciplinar, prevista no
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os recursos educativos
existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.
5 — As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do
sucesso educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do
desempenho, assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório.
6 — O diretor deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as condições de
participação dos alunos e dos encarregados de educação, dos professores, e de outros
profissionais intervenientes no processo.

III - CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

1 — O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de
avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções
curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação,
tendo em conta, designadamente:
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) As Aprendizagens Essenciais;
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao
nível da consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens
Essenciais.
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2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens
específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de
desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
3 — Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos
domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que
respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou
experimental das aprendizagens a desenvolver.
4 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola.
5 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos
intervenientes.

IV - MODALIDADES DA AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO INTERNA

Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as
seguintes modalidades:

Formativa;
1 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das
aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos
de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos
destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.
2 — A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de
estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos
alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e
vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de
educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação
sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de
processos e estratégias.
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Sumativa;
1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos.
2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo,
informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das
aprendizagens.
3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso
escolar do aluno.
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:
a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.

AVALIAÇÃO EXTERNA
1 — A avaliação externa tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais,
enquanto denominador curricular comum, devendo ainda contemplar a avaliação da
capacidade de mobilização e de integração dos saberes disciplinares, com especial
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
2 — As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, realizam -se no final do
2.º, 5.º e do 8.º anos de escolaridade e permitem:
a) Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas,
providenciando informação regular ao sistema educativo;
b) Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola,
aos professores, aos encarregados de educação e aos próprios alunos;
c) Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades
identificadas para cada aluno.
3 — A avaliação dos alunos do ensino básico geral integra a realização de provas finais
de ciclo no final do 9.º ano de escolaridade.
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V – EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA

1 — 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 cada disciplina, 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.
2 — Considerando a sua natureza instrumental, exceciona- se do disposto no número
anterior Tecnologias da Informação e Comunicação.
3 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa
no primeiro e segundo períodos pode expressar -se apenas de forma descritiva.
4 — 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, a inscrever na
ficha de registo de avaliação.
5 — As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares,
nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas.
6 — 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.
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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VI – CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO E RETENÇÃO
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a
retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de
Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de
cada ciclo.
2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter
pedagógico, sendo a retenção considerada excecional.
3 — 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.
4 — 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.
5 — 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 adquirido os conhecimentos e
desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos,
sem prejuízo do número seguinte.
6 — No final de cada um dos ciclos, 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 do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção
de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
a) No 1.º ciclo, tiver obtido:
i) Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática;
ii) Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente,
menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas;
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.
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7 — No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos
do ensino básico geral implica a sua não aprovação neste ciclo.
8 — As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino
básico, bem como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de
transição de ano e aprovação de ciclo.
9 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto nos termos do disposto
no n.º 4.
10 — Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a
que pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.

VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR DEPARTAMENTO

Índice
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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.
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 - Valorização dos progressos da criança.

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 201607-19;
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
Documentos de observação e de registo diversificados, tendo em conta as áreas de
conteúdo preconizadas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar.

- Passagem de informação
Os educadores de infância realizam as apreciações dos progressos das aprendizagens
das crianças comunicando 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 de transição, do nível de ensino em que se encontram para o ciclo
seguinte.

- O processo individual
Documentos que acompanham a criança ao longo de todo o percurso escolar e que
contêm as anotações globais das suas aprendizagens significativas, realçando a sua
evolução e os progressos realizados.
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Técnicas e instrumentos

Processo individual do aluno
Imagens e fotografias
Histórias de aprendizagem - trabalhos selecionados pela criança e educadora
Anotações e registos

Passagem de informação

Ao encarregado de educação numa conversa periódica pessoal, através de uma
grelha de registo de anotações, dando conta do progresso da criança nas aprendizagens
promovidas.
Ao Departamento, nas reuniões periódicas de avaliação, deste departamento,
através de grelhas de anotações dos progressos das crianças, individuais e de grupo
nas aprendizagens promovidas.
Aos professores do 1º ano do 1º Ciclo em articulação, de forma a garantir o
acompanhamento pedagógico das crianças no seu percurso de transição da educação
pré - escolar para o 1º ciclo do ensino básico.
Das crianças com Necessidades Educativas Especiais a informação é realizada
em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, de acordo com os
princípios orientadores da educação inclusiva.

Processo individual

Ficha individual (descritiva) de anotações dos progressos da criança nas
aprendizagens promovidas, nas diferentes áreas.
Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) - (art.º 21.º e 22.º) e/ou Programa Educativo
Individual (PEI) - (art.º 24.º) - caso haja.
Índice
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - PORTUGUÊS

DOMÍNIO COGNITIVO = 80%
DOMÍNIOS

Oralidade:
Compreensão
Expressão

Leitura

Educação
Literária

Escrita

AVALIAÇÃO

PERFIL
DO
ALUNO *
A
B
C
D
E

A
B
C
D
F

F
G
H
I
J

G
H
I
J

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Fichas de
avaliação



Realizar diferentes tipos de leitura em
voz alta
Compreender o sentido dos textos.
Fazer uma leitura fluente e segura, que
evidencie a compreensão do sentido dos
textos.
Organizar a informação contida nos
textos.

Trabalhos
individuais /
grupo:
fichas de
trabalho;





F
G
H
I
J

 Ler e interpretar textos literários.
 Aperceber-se do modo como os temas e
os valores são representados nos textos
literários.
 Dramatizar, recitar, recontar, recriar e
ilustrar textos.

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J






G
I
J

40%

Saber escutar e interpretar textos orais.
Identificar informação essencial em
textos orais.


Gramática

PONDERAÇÃO




A
B
C
D
E

A
B
C
F

INSTRUMENTOS





Planificar a escrita de textos.
Escrever textos diversos.
Rever textos escritos.
Escrever com correção.

Conhecer aspetos fundamentais da
morfologia e da lexicologia.
Identificar classes de palavras.
Analisar
e
estruturar
unidades
sintáticas.
Aplicar regras de ortografia.

fichas de leitura;
trabalhos
escritos;
apresentações
orais;

40%

atividades de
compreensão /
expressão oral
em sala de aula;
trabalhos de
pesquisa.
Grelhas de
observação/
avaliação

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - MATEMÁTICA

DOMÍNIO COGNÍTIVO = 80%

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

 Conhecer, compreender e
aplicar conceitos matemáticos.
Domínio
Conceptual

PERFIL
DO
ALUNO*

A, B, C, D,
E, F, G, I

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

Fichas de
Avaliação

PONDERAÇÃO

40%

 Interpretar e tirar conclusões
de
tabelas,
gráficos
e
enunciados matemáticos.
Avaliação Oral
 Resolver problemas.

 Aplicar
os
conceitos
matemáticos apreendidos.
 Construir e interpretar gráficos,
tabelas e esquemas
40%
 Questionar
obtidas na
problemas.
Domínio
Procedimental

as
soluções
resolução de

A, B, C, D,
E, F, G, I

Questões aula

 Relacionar os conteúdos da
disciplina com o mundo que o
rodeia.
 Utilizar os conhecimentos da
disciplina em novas situações.

Trabalhos de
grupo

 Desenvolver
a
confiança/autonomia nas suas
capacidades e conhecimentos
matemáticos.

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - ESTUDO DO MEIO

DOMÍNIO COGNITIVO = 80%

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

AVALIAÇÃO

PERFIL DO
ALUNO *

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO
40%

 Aplicar os conteúdos específicos da área.

A
B
C
D

E
F
G

H
I
J

Fichas de
avaliação

 Reconhecer e valorizar o património natural e
cultural.

A
B
C
D

E
F
G

H
I
J

Trabalhos

 Saber colocar questões, levantar hipóteses e
fazer inferências.

A
B
C

D
F
H

 Utilizar as tecnologias de informação e
comunicação com segurança, respeito e
responsabilidade, tomando consciência de que
o seu uso abusivo gera dependência.

A
B
C

D
F
G

 Desenvolver trabalho investigativo.

A
B
C

F
G

I

Apresentação e
discussão de
trabalhos (grupo
e/ou individuais).
Grelhas de
observação de
trabalhos/
Projetos

40%

H
I

Aulas

H
I

Grelhas de
registo de
observação

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e
comunicação. C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – EXPRESSÕES

DOMÍNIO COGNITIVO = 80%

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Apropriação e
Reflexão

Interpretação e
Comunicação

 Identificar diferentes estilos e
géneros de expressão artística.

A, B, D, E, F,
G, H, J

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Trabalhos
individuais /
grupo

 Reconhecer diferentes formas
de se exprimir.
 Descobrir
experimentação,
improvisação
expressivos.

pela
reflexão,
jogos

A, B, D, E, F,
G, H, J

 Reconhecer a importância do
património cultural e artístico
nacional e de outras culturas.
 Explorar as possibilidades
motoras e expressivas do
corpo em diferentes atividades.

Experimentação
e Criação

PERFIL DO
ALUNO*

 Experimentar as possibilidades
expressivas dos materiais das
diferentes técnicas, adequando
o seu uso a diferentes
contextos e situações.

A, B, D, E, F,
G, H, J

Grelhas de
observação de
trabalhos/
Projetos

80%

Grelhas de
registo de
observação

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e
comunicação. C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – INGLÊS (3º E 4º ANOS)
DOMÍNIO COGNITIVO = 80%
PERFIL
DO
ALUNO *

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Compreensão
do Oral

A
B
C
E
F

Produção /
Interação Oral

DOMÍNIOS

Leitura

Domínio
Intercultural

Léxico/Escrita

Desempenho de
sala de aula

AVALIAÇÃO
PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS

 Interpretar textos orais breves.
 Compreender textos/mensagens orais.
 Utilizar procedimentos para registar e
reter a informação.

15%

Fichas de
avaliação

A
B
C
E
F

 Produzir textos orais com diferentes
finalidades e com correção e coerência.
 Interagir em pequenos diálogos e
responder a perguntas orais.
 Utilizar a literacia tecnológica para
comunicar.

15%

A
B
C
F

 Ler em voz alta e silenciosamente
palavras e textos.
 Ler textos diversos.
 Compreender o sentido dos textos.
 Fazer inferências a partir da informação
prévia ou contida no texto.
 Selecionar informação específica de um
texto ou mensagem.
 Organizar a informação contida no texto.
 Utilizar a literacia tecnológica para
aceder ao saber em contexto.

A
B
E
F

 Manifestar curiosidade pelos aspetos
culturais dos países falantes da língua
estrangeira em aprendizagem.
 Procurar e selecionar informação
cultural, social, histórica e geográfica
sobre esses países.
 Fazer comparações interculturais.

B
F

 Memorizar listagens de vocabulário
temático e conseguir dizer e escrever
essas palavras.
 Mobilizar conhecimentos lexicais para
comunicar, oralmente e por escrito.

A
B
C
E
F

 Colaborar com empenho e correção nos
trabalhos das aulas.
 Interagir com os pares e com o professor
com correção linguística e com atitudes
corretas, respeitando as regras do
diálogo.

Trabalhos
individuais ou
de grupo:
- Fichas de
trabalho;

10%

- Trabalhos
escritos;
- Apresentações
orais;
- Atividades de
compreensão /
expressão oral;
- Trabalhos de
pesquisa;

10%

20%

- Outros
trabalhos.

Grelhas de
observação/
avaliação

10%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e
autonomia.

17

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
PORTUGUÊS / MATEMÁTICA / ESTUDO DO MEIO
EXPRESSÕES / INGLÊS

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES – 20%
DOMÍNIOS

PERFIL DO
ALUNO*

INDICADORES

PONDERAÇÃO

Relacionamento
Interpessoal

A, D, E, F, G, J

Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.

10%

D, E, F, G, J

Assiduidade e pontualidade.

Responsabilidade

10%
A, B, D, F, G

Apresentação dos materiais necessários.

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal.
F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e
tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.

Índice
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS - PORTUGUÊS (2.º E 3.º CICLOS)
DOMÍNIO COGNITIVO = 80%
DOMÍNIOS

Oralidade:
Compreensão
Expressão

Leitura

Educação
Literária

Escrita

Gramática

PERFIL
DO
ALUNO *
A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

AVALIAÇÃO

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
 Interpretar textos orais breves.
 Utilizar procedimentos para registar e
reter a informação.
 Produzir textos orais com diferentes
finalidades e com coerência.





Ler em voz alta palavras e textos.
Ler textos diversos.
Compreender o sentido dos textos.
Fazer inferências a partir da informação
prévia ou contida no texto.
 Organizar a informação contida no texto.
 Avaliar criticamente textos.

A
B
C
D
F

G
H
I
J

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

 Ler e interpretar textos literários.
 Tomar consciência do modo como os
temas, as experiências e os valores são
representados nos textos literários.
 Desenvolver um projeto de leitura.

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J







A
B
C
F

G
I
J

 Explicitar aspetos fundamentais da
morfologia e da lexicologia.
 Conhecer classes de palavras.
 Analisar e estruturar unidades sintáticas.

Planificar a escrita de textos.
Escrever textos diversos.
Rever textos escritos.
Redigir corretamente.
Escrever para fruição estética.

INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Fichas de
avaliação

60%

Trabalhos
individuais /
grupo:
fichas de
trabalho;
fichas de leitura;
trabalhos
escritos;
apresentações
orais;

20%

atividades de
compreensão /
expressão oral
em sala de aula;
trabalhos de
pesquisa.
Grelhas de
observação/
avaliação

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES = 20%

Relacionamento
interpessoal

Responsabilidade

Empenho

A
B
E

F
J

A
B
D
E

F
G
J

A
B
C
D

E
F
G
I
J

 Respeito pela comunidade escolar.
 Cumprimento das regras estabelecidas.
 Adequação do comportamento ao
contexto ensino-aprendizagem.
 Participação nos espaços pedagógicos
de forma construtiva e organizada.
 Apresentação
dos
materiais
necessários.
 Realização de trabalhos solicitados
(dentro e fora da sala de aula).
 Cumprimento de prazos estipulados.
 Assiduidade e pontualidade.





Atenção/concentração.
Organização dos materiais escolares.
Realização das atividades propostas.
Intervenções oportunas e adequadas.

6%
Listas de
verificação
6%

Grelhas de
observação
8%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (2.º E 3.º CICLOS)
DOMÍNIO COGNITIVO = 80%
DOMÍNIOS

Compreensão
do Oral

PERFIL DO
ALUNO *
A
B
C

E
F

A
B
C
E
F

Produção /
Interação Oral

A
B
C
F

Leitura

A
B
C
F

Escrita

Domínio
Intercultural

A
B
E
F

Léxico

B
F

Gramática
Desempenho de
sala de aula/
Trabalho de
pesquisa

A
B

C
A
B
C
E
F

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Interpretar textos orais breves.
Compreender textos/mensagens orais.
Utilizar procedimentos para registar e reter a
informação.
Produzir textos orais com diferentes finalidades e
com correção e coerência.
Interagir em pequenos diálogos e responder a
perguntas orais.
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar.
Comunicar com outros a uma escala local e
internacional recorrendo a aplicações tecnológicas
para produção e comunicação online.
Ler em voz alta e silenciosamente palavras e
textos.
Ler textos diversos.
Compreender o sentido dos textos.
Fazer inferências a partir da informação prévia ou
contida no texto.
Selecionar informação específica de um texto ou
mensagem.
Organizar a informação contida no texto.
Utilizar a literacia tecnológica para aceder ao
saber em contexto.
Organizar as ideias.
Utilizar vocabulário adequado e diversificado.
Produzir textos escritos diversificados, com
diferentes finalidades e com correção e coerência.
Rever textos escritos.
Manifestar curiosidade pelos aspetos culturais dos
países falantes da língua estrangeira em
aprendizagem.
Procurar e selecionar informação cultural, social,
histórica e geográfica sobre esses países.
Fazer comparações interculturais.
Memorizar listagens de vocabulário temático.
Mobilizar conhecimentos lexicais para comunicar.
Conhecer e aplicar algumas regras e regularidades
gramaticais.
Colaborar com empenho e correção nos trabalhos
das aulas ou nos trabalhos de pesquisa.
Interagir com os pares e com o professor com
correção linguística e com atitudes corretas,
respeitando as regras do diálogo.
Participar num Webquest e aceder ao saber
recorrendo a aplicações informáticas online.

AVALIAÇÃO
PONDERAÇÃO

15%

15%

INSTRUMENTOS

Fichas de
avaliação
Trabalhos
individuais /
grupo:
fichas de
trabalho;
fichas de
leitura;

10%

trabalhos
escritos;
apresentações
orais;

5%

atividades de
compreensão /
expressão oral
em sala de
aula;

5%
trabalhos de
pesquisa.
10%
5%

Grelhas de
observação/
avaliação

15%

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES = 20%
Respeito pela comunidade escolar.
Cumprimento das regras estabelecidas.
6%
Adequação do comportamento ao contexto
Relacionamento
ensino-aprendizagem.
interpessoal
Listas de
Participação nos espaços pedagógicos de forma
verificação
construtiva e organizada.
Apresentação dos materiais necessários.
6%
Realização de trabalhos solicitados (dentro e fora
E
da sala de aula).
Responsabilidade
F
Cumprimento de prazos estipulados.
Grelhas de
Assiduidade e pontualidade.
observação
Atenção/concentração.
Organização dos materiais escolares.
E
8%
Empenho
Realização das atividades propostas.
F
Intervenções oportunas e adequadas.
*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C:
Raciocínio e resolução de problemas. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia.
A
B
C
E
F

Índice
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 2.º CICLO / HISTÓRIA – 3.º CICLO / GEOGRAFIA – 3.º CICLO

DOMÍNIO COGNITIVO - 80%
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

PERFIL DO
ALUNO *
A
B
C
D

E
F
G

Aplicar competências em diferentes contextos históricos e
geográficos.

A
B
C

D
F
H

Refletir sobre realidades históricas e geográficas em
estudo, recorrendo a vários suportes de informação.

A
B
C

D
F
G

H
I

Relacionar situações atuais com as temáticas em estudo.

A
B
C

D
E
F

G
H
I

Dominar competências da Língua Portuguesa a nível oral
e escrita.

A
B
D

E
F

H
I

Contextualizar no tempo e no espaço acontecimentos e/ou
mudanças relevantes.

A
B
C

F
G

H
I

Adquirir competências específicas.

H
I
J

I

AVALIAÇÃO
INSTRUMENTOS

PONDERAÇÃO

Fichas de
avaliação

50%

____________

____

Trabalhos
Apresentação e
discussão de
trabalhos (grupo
e/ou individuais).

15%

Grelhas de
observação de
trabalhos/
Projetos
____________

____

Aulas

15%

Grelhas de
registo de
observação

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES - 20%
Relacionamento Interpessoal
Cumprimento de regras e normas de funcionamento.
Participação nos espaços pedagógicos de forma
construtiva.

A
B

Responsabilidade
Assiduidade e pontualidade.
Apresentação dos materiais necessários.

A
B
D

E
F

G
J

5%
Listas de
verificação

E
F

G
J

5%
Grelhas de
observação

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

A
B
C

D
E
F

G
J

10%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – 2.º CICLO E 3.º CICLO

ÁREAS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO
1.

Saber /
saber fazer

(60%)

2.

1.

2.

Saber ser /
saber estar

(40%)

3.

O QUE SE AVALIA?

PERFIL
DO
ALUNO *

Comunicação e
argumentação: (25%)
 Expressa opiniões,
fundamentando-as.
 Argumenta e debate ideias.

A, B, C, D,
E, F, H, I,

Pesquisa e produção de
trabalhos: (35%)
 Pesquisa, lê, interpreta,
produz e analisa informações /
mensagens numa variedade de
meios e suportes.
 Usa adequadamente a
língua portuguesa.
Assiduidade pontualidade:
(5%)
 Assiduidade e pontualidade.

Empenho nas atividades
propostas: (15%)
 Autonomia na concretização
das tarefas;
 Empenho revelado.

Atitudes e comportamentos:
(20%)
 Respeito de outras opiniões;
 Respeita as regras
estabelecidas.

COMO SE
AVALIA?

Grelhas de
registo;
Desempenho
nas atividades
a nível da
oralidade;

A, B, C, D,
E, F, H, I,

Desempenho
nas atividades
práticas.

A, B, D, E,
F, G

A, B, C, D,
E, F, G, J

Observação
direta;
Grelha de
registo.

A, B, E, F,
G, J

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e
comunicação. C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia.
G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico.
J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 2.º CICLO

Domínio Cognitivo - 60 %
Perfil do
Aluno *

Aprendizagens Essenciais

-

Adquire / compreende
específicas da disciplina.

competências

ABCDE
FGHIJ

- Aplica competências em diferentes contextos.

ABCDF
HI

- Compreende a mensagem humanista e cristã.

ABDEF
GHJ

- Conhece as formas e regras da comunicação.

ABDE
FJ

- Identifica os principais valores humanos e
cristãos.

ADEFH

- Adquire princípios e
relacionamento interpessoal.

métodos

de
ABDEF

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

Avaliação
Instrumentos

Ponderação

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 %

ABDFHI

Domínio das Atitudes e Valores – 40%
ABEF

Cumprimento de regras
normas de funcionamento

e

Relacionamento Interpessoal

GJ

Responsabilidade

ABDE
FGJ

Assiduidade e pontualidade
Apresentação dos materiais
necessários
Trabalhos de casa

15 %

Autonomia / Empenho

ABCDE
FGJ

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

10 %

15 %

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos.
B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento
interpessoal.
F: Desenvolvimento pessoal e autonomia.
G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade
estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.

Índice
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
MATEMÁTICA – 2.º E 3.º CICLOS

Instrumentos
de Avaliação

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes
Conhecer,
compreender
conceitos matemáticos.
Domínio
Conceptual

e

aplicar

Avaliação
Escrita

Interpretar e tirar conclusões de tabelas,
gráficos e enunciados matemáticos.

Avaliação
Oral

Referenciais de Aprendizagem

Resolver problemas e a respetiva
comunicação matemática.
Aplicação dos conceitos matemáticos
apreendidos.

Descritores
do P.A.

Ponderações

60%
A, B, C, D, I

6%

TPC

4%

Questões aula

5%

Desenvolver trabalho investigativo
Construir e interpretar gráficos, tabelas e
esquemas

Domínio
Procedimental

Ter espírito crítico por forma a criticar as
soluções obtidas na resolução de
problemas.
Estabelecer relações entre a disciplina e o
mundo que os rodeia.
Realizar atividades de investigação de
forma a compreender a matemática nos
mundos que os rodeia.
Aplicar conhecimentos a novas situações.

80%

A, B, C, D, E,
G, H, J

Trabalhos de
grupo

5%

Aplicar a linguagem específica da
disciplina as situações problemáticas,
revelando assim, compreensão de
conceitos e conteúdos.
Comunicar, utilizando com clareza a
língua portuguesa oralmente e por escrito
8%

Relacionamento
Atitudes

Responsabilidade
Autonomia

Grelhas de
Observação

E, F

6%
6%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.

20%
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
CIÊNCIAS NATURAIS – 2.º E 3.º CICLOS / FÍSICO QUÍMICA – 3.º CICLO

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes

Domínio
Conceptual

Conhecer, compreender e aplicar
conceitos essenciais

Avaliação
Escrita

Interpretar e tirar conclusões de textos,
tabelas, gráficos e representações

Avaliação
Oral

Aplicar conhecimentos a novas situações

Referenciais de Aprendizagem

Instrumentos
de Avaliação

Descritores
do P.A.

Ponderações

60%
A, B, C , D , I

TPC

6%
4%

Conhecer técnicas de trabalho
laboratorial, manipular material com
correção e respeitar as normas de
segurança
Desenvolver trabalho investigativo
Construir e interpretar gráficos, tabelas e
esquemas

80%

Estabelecer relações concetuais
Domínio
Procedimental

Realizar adequadamente, trabalhos
experimentais/de investigação

Tarefas de
Aprendizagem

A, B, C, D, E,
G, H ,J

10%

Realizar atividades em ambientes
exteriores à sala de aula articuladas com
outras atividades práticas
Aplicar conhecimentos a novas situações
Aplicar a linguagem científica da
disciplina revelando compreensão
Comunicar, utilizando com clareza a
língua portuguesa oralmente e por escrito
Relacionamento
Atitudes

Responsabilidade
Autonomia

8%
Grelhas de
Observação

D, E, F

6%
6%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo.
E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.

Índice

20%
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - 2º CICLO

Domínio Cognitivo – 80%
Organizador/
Domínio

Aprendizagens Essenciais
-Distinguir as fases de realização de um
projeto: identificação, pesquisa, realização e
avaliação.

Descritor
do Perfil
do aluno*

(C, D, F, H, I)

-Identificar e representar as necessidades e
oportunidades tecnológicas decorrentes da
observação e investigação de contextos
socias e comunitários.
-Identificar
requisitos
condicionalismos e recursos
concretização de projetos.
PROCESSOS
TECNOLÓGICOS

Avaliação
Instrumentos
Ponderação
de
%
avaliação

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

técnicos,
para a

-Reconhecer a importância dos protótipos e
teste para o desenvolvimento e melhoria
(aplicações de criação e tratamento de
imagem 2D e 3D) dos projetos.

(A,F, G, I, J)

-Comunicar, através do desenho, formas de
representação gráfica das ideias e soluções,
utilizando:
esquemas,
codificações
e
simbologias, assim como meios digitais com
ferramentas de modelação e representação.

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

-Diferenciar modos de produção (artesanal,
industrial), analisando os fatores de
desenvolvimento tecnológico.

(A,B,C,D,G)

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

- Trabalho
pesquisa.

70 %

2%

-Compreender a importância dos objetos
técnicos face às necessidades humanas.
- Produzir artefactos, objetos e sistemas
técnicos, adequando os meios materiais e
técnicos à ideia ou intenção expressa.
-Apreciar as qualidades dos materiais (físicas,
mecânicas e tecnológicas), através do
exercício sistemático dos diferentes sentidos,
estabelecendo relações com a utilização de
técnicas específicas de materiais: madeiras,
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre
outros.
-Selecionar materiais de acordo com as suas
características físicas e mecânicas.

RECURSOS
E
UTILIZAÇÕES
TECNOLÓGICAS

-Investigar, através de experiências simples,
algumas características de materiais comuns
(dureza,
flexibilidade,
resistência,
elasticidade, plasticidade).
-Manipular operadores tecnológicos (de
energia, movimento/mecanismos, estruturas
resistentes) de acordo com as suas funções,

(A, B, C, I, J)

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

(A, B, G, I, J)

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

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

70 %
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princípios e relações com as produções
tecnológicas.
-Criar soluções tecnológicas através da
reutilização ou reciclagem de materiais, tendo
em atenção a sustentabilidade ambiental.

(B, C, D, E, F)

Trabalho
pesquisa.

2%

-Utilizar
as
principais
técnicas
de
transformação dos materiais usados (união,
separação-corte,
assemblagem,
conformação), identificando os utensílios e as
ferramentas na realização de projetos.
-Identificar fontes de energia e os seus
processos de transformação (elétrico,
térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as
com soluções tecnológicas aplicáveis aos
projetos.
-Colaborar nos cuidados com o seu corpo e
no cumprimento de normas de higiene e
segurança na utilização de recursos
tecnológicos.
-Reconhecer o potencial tecnológico dos
recursos do meio ambiente, explicitando as
suas funções, vantagens e impactos
(positivos e negativos) pessoais, sociais e
ambientais.

TECNOLOGIA
E
SOCIEDADE

(B, E, F, G)

(A, B, G, I, J)

-Compreender a evolução dos artefactos,
objetos e equipamentos, estabelecendo
relações entre o presente e o passado, tendo
em conta contextos sociais e naturais que
possam influenciar a sua criação, ou
reformulação.
-Analisar
situações
concretas
como
consumidor prudente e defensor do
património cultural e natural da sua localidade
e região, manifestando preocupações com a
conservação da natureza e respeito pelo
ambiente.

- Observação
direta na sala
de aula.
- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

(A, B, E, F, H)

- Trabalho
pesquisa.

8%

70 %

2%

Domínio das Atitudes e Valores – 20%
Critérios
Relacionamento
Interpessoal
Responsabilidade

Autonomia

Indicadores
Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.
Assiduidade e pontualidade.
Apresentação dos materiais necessários.
Trabalhos de casa.
Espirito de iniciativa e participação em
atividades extra curricular.
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma
autónoma, responsável e criativa.

Descritor
do Perfil
do aluno*

Instrumentos
de
avaliação

6%

E

D

F

Ponderação
%

Grelhas de
observação

7%

7%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e
resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e
domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO VISUAL - 2º CICLO

Domínio Cognitivo – 80%
Organizador/ Domínio

Aprendizagens Essenciais

-Identificar diferentes manifestações culturais
do património local e global (obras e
artefactos de arte – pintura, escultura,
desenho, assemblage, colagem, fotografia,
instalação, land´art, banda desenhada,
design, arquitetura, artesanato, multimédia e
linguagens cinematográficas), utilizando um
vocabulário específico e adequado.
-Compreender os princípios da linguagem das
artes visuais integrada em diferentes
contextos culturais (estilos e movimentos
artísticos, épocas e geografias).
APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO

Descritor
do Perfil
do
aluno*

Avaliação

Instrumentos
de
avaliação

Ponderação
%

(A, B, G,
I, J)

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

(A, C, D, J)

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

-Reconhecer a tipologia e a função do objeto
de arte, design, arquitetura e artesanato de
acordo com os contextos históricos,
geográficos e culturais.

70 %

-Descrever com vocabulário adequado
(qualidades formais, físicas e expressivas) os
objetos artísticos.

INTERPRETAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO

-Analisar criticamente narrativas visuais,
tendo em conta as técnicas e tecnologias
artísticas (pintura, desenho, escultura,
fotografia, banda desenhada, artesanato,
multimédia, entre outros).

(A, B, C,
D, G)

-Selecionar com autonomia informação
relevante para os trabalhos individuais e de
grupo.
-Reconhecer o quotidiano como um potencial
criativo para a construção de ideias,
mobilizando as várias etapas do processo
artístico
(pesquisa,
investigação,
experimentação e reflexão).

(C, D, F,
H, I)

- Trabalho
pesquisa.

(A, B, E, F,
H)

-Tomar consciência da importância das
características
do
trabalho
artístico
(sistemático, reflexivo e pessoal) para o
desenvolvimento do seu sistema próprio de
trabalho.

(A, B, C, I,
J)

-Manifestar capacidades expressivas e
criativas nas suas produções, evidenciando
os conhecimentos adquiridos.

(A, F, G, I,
J)

-Recorrer a vários processos de registo de
ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento
(ex.: projeto, portefólio) de trabalho individual,
em grupo e em rede.

- Observação
direta na sala
de aula.

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

2%

8%

70 %
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-Desenvolver individualmente e em grupo
projetos
de
trabalho,
recorrendo
a
cruzamentos
disciplinares
(artes
performativas,
multimédia,
instalações,
happening, entre outros).
-Justificar a intencionalidade dos seus
trabalhos, conjugando a organização dos
elementos visuais com ideias e temáticas,
inventadas ou sugeridas.
-Utilizar diferentes materiais e suportes para
realização dos seus trabalhos.

2%
Trabalho
pesquisa.
(A, F, G,
I, J)

(A, B, D,
E, H)

-Reconhecer o quotidiano como um potencial
criativo para a construção de ideias,
mobilizando as várias etapas do processo
artístico
(pesquisa,
investigação,
experimentação e reflexão).
- Observação
direta na sala
de aula.

-Inventar soluções para a resolução de
problemas no processo de produção artística.

EXPERIMENTAÇÃO
E
CRIAÇÃO

-Tomar consciência da importância das
características
do
trabalho
artístico
(sistemático, reflexivo e pessoal) para o
desenvolvimento do seu sistema próprio de
trabalho.
-Manifestar capacidades expressivas e
criativas nas suas produções, evidenciando
os conhecimentos e técnicas adquiridos.

(B, C, D, E,
F)

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

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

- Trabalho
pesquisa.

-Recorrer a vários processos de registo de
ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento
(ex.: projeto, portefólio) de trabalho individual,
em grupo e em rede.
-Desenvolver individualmente e em grupo
projetos
de
trabalho,
recorrendo
a
cruzamentos
disciplinares
(artes
performativas,
multimédia,
instalações,
happening, entre outros).
-Justificar a intencionalidade dos seus
trabalhos, conjugando a organização dos
elementos visuais com ideias e temáticas,
inventadas ou sugeridas.

8%

70 %

2%

(B, E, F, G)

Domínio das Atitudes e Valores – 20%
Critérios

Indicadores

Relacionamento
Interpessoal

Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.
Assiduidade e pontualidade.
Apresentação dos materiais necessários.
Trabalhos de casa.
Espirito de iniciativa e participação em
atividades extra curricular.
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma
autónoma, responsável e criativa.

Responsabilidade

Autonomia

Descritor
do Perfil
do aluno*

Instrumentos
de
avaliação

6%

E
D

F

Ponderação
%

Grelhas de
observação

7%

7%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e resolução de
problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bemestar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.

29

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO VISUAL - 3º CICLO

Domínio Cognitivo – 80%

Organizador/
Domínio

Aprendizagens Essenciais
Refletir sobre as manifestações culturais do
património local e global (obras e artefactos
de arte - pintura, escultura, desenho,
assemblage,
colagem,
fotografia,
instalação, land´art, banda desenhada,
design, arquitetura, artesanato, multimédia
e linguagens cinematográficas).

APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO

Dominar os conceitos de plano, ritmo,
espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento,
entre outros - em diferentes contextos e
modalidades
expressivas:
pintura,
escultura, desenho, design, fotografia,
cinema, vídeo, banda desenhada.

E
COMUNICAÇÃO

(A, B, G,
I, J)

(A, C, D, J)

Reconhecer a importância das imagens
como meios de comunicação de massas,
capazes de veicular diferentes significados
(económicos, políticos, sociais, religiosos,
ambientais, entre outros).
Enquadrar os objetos artísticos de
diferentes culturas e períodos históricos,
tendo como referência os saberes da
História da Arte (estilos, movimentos,
intencionalidades e ruturas).
Compreender a importância da inter-relação
dos saberes da comunicação visual
(espaço,
volume,
cor,
luz,
forma,
movimento, estrutura, ritmo, entre outros)
nos processos de fruição dos universos
culturais.

INTERPRETAÇÃO

Descritor
do Perfil
do aluno*

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

8%

70 %

2%

(A, B,
C,D,G)

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

(C, D, F,
H, I)

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

Perceber os “jogos de poder” das imagens e
da sua capacidade de mistificação ou
desmistificação do real.

Transformar os conhecimentos adquiridos
em novos modos de apreciação do mundo.

- Observação
direta na sala
de aula.

- Trabalho
pesquisa.

Relacionar o modo como os processos de
criação interferem na(s) intencionalidade(s)
dos objetos artísticos.

Interrogar os processos artísticos para a
compreensão da arte contemporânea.

Avaliação
Instrumentos
Ponderação
de
%
avaliação

(A, B, E,
F,H)

Trabalho
pesquisa.

70 %

2%
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Articular conceitos (espaço, volume, cor,
luz, movimento, estrutura, forma, ritmo),
referências, experiências, materiais e
suportes nas suas composições plásticas.

(A, B, C,
I, J)

8%
- Observação
direta na sala
de aula.

Manifestar expressividade nos seus
trabalhos,
selecionando,
de
forma
intencional, conceitos, temáticas, materiais,
suportes e técnicas.

EXPERIMENTAÇÃO

Justificar a intencionalidade das suas
composições, recorrendo a critérios de
ordem estética (vivências, experiências e
conhecimentos).

(A, F, G, I, J)

E
CRIAÇÃO

Organizar exposições em diferentes
formatos – físicos e/ou digitais - individuais
ou de grupo, selecionando trabalhos tendo
por base os processos de análise, síntese e
comparação, que conjugam as noções de
composição e de harmonia, de acordo com
o objetivo escolhido/proposto.
Selecionar, de forma autónoma, processos
de trabalho e de registo de ideias que
envolvam a pesquisa, investigação e
experimentação.

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

70 %

(A, B, D,
E, H)

2%
- Trabalho
pesquisa.
(B, C, D, E,
F)

Domínio das Atitudes e Valores – 20%
Critérios

Relacionamento
Interpessoal
Responsabilidade

Autonomia

Indicadores

Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.
Assiduidade e pontualidade.
Apresentação dos materiais necessários.
Trabalhos de casa.
Espirito de iniciativa e participação em
atividades extra curricular.
Tarefas realizadas na sala de aula, de forma
autónoma, responsável e criativa.

Descritor
do Perfil
do aluno*

Instrumentos
de
avaliação

6%

E
D

F

Ponderação
%

Grelhas de
observação

7%

7%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio
e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência
e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º E 3º CICLOS

COGNITIVA
(Saberes-Conhecimentos)

PSICOMOTORA
(Saber Fazer)

ÁREAS

PERFIL
DO
ALUNO

A, B,C,
D, E, F,
G, H, I,
J

A, B, C,
D, E, F,
G, H, I,
J

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

 Proporcionar
atividades
formativas, como por exemplo
situações de jogo, concursos ou
outras tarefas em pares ou em
grupos, que possibilitem aos
alunos:
*elaborar
sequências
de
habilidades;
* elaborar coreografias;
* resolver problemas em situações
de jogo;
* explorar materiais;
 Adquirir
conhecimento,
informação e outros saberes, com
rigor, articulação e uso consistente
de conhecimentos
 Aceitar opções, erros e falhas
dos companheiros
 Aceitar
o
apoio
dos
companheiros nos esforços de
aperfeiçoamento próprio
 Respeitar
as
regras
organizativas que permitam atuar
em segurança
 Reforçar o gosto pela prática
regular de atividade física
 Aplicar processos de elevação
do nível funcional da aptidão física
 Saber questionar uma situação
 Desencadear
ações
de
comunicação verbal e não-verbal
 Adquirir
conhecimento,
informação e outros saberes, com
rigor,
articulação
e
uso
consistente de conhecimentos
 Selecionar
informação
pertinente que permita analisar e
interpretar atividades físicas,
utilizando
os
conhecimentos
sobre técnica, organização e
participação, ética desportiva, etc
 Estabelecer relações intra e
interdisciplinares
 Analisar textos ou outros
suportes com diferentes pontos
de
vista
concebendo
e
sustentando um ponto de vista
próprio

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO

Prestação Motora (a)
Fichas de
registo de
testes práticos
das
modalidades a
avaliar
(avaliação
formativa e
sumativa);

Fichas de
registo de
testes práticos
das
capacidades a
avaliar;

%

TOTAL

40%

50%
10%

Aptidão Física (b)

Observação
direta.

Trabalho
individual
de grupo;

Fichas
trabalho;

Questão
(oral
escrita);

Trabalho
projeto.

ou

de

Conhecer
o
regulamento
técnico
das modalidades e os
respetivos sinais de
arbitragem;
Identificar e caraterizar
os elementos técnicos
e
táticos
das
modalidades;
Identificar os materiais
utilizados e os terrenos
de
jogo
das
modalidades;

aula
ou

de

15%

Identificar
as
capacidades motoras
do indivíduo;
Conhecer e identificar
métodos
para
o
desenvolvimento das
diferentes
capacidades.

100%
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(…)

ATITUDES
(Saber Estar)

B,C
D,E, F,
G, J

 Conhecer e aplicar cuidados
de higiene
 Conhecer e aplicar as regras
de segurança pessoal e dos
companheiros
 Conhecer e aplicar regras de
preservação
dos
recursos
materiais e do ambiente
 Agir com cordialidade na
relação com os colegas e
professor
 Cooperar, promovendo um
clima relacional favorável ao
aperfeiçoamento pessoal e
gosto
proporcionado
pelas
atividades
 Cooperar
com
os
companheiros na procura do
êxito pessoal e do grupo
 Aplicar
as
regras
de
participação, combinadas na
turma.

Assiduidade

5%

Capacidade
Relacional

5%

Disciplina
Fichas de
registo de
atitudes e
comportamento;

Empenho

Higiene

Material

5%

35%

5%

5%

5%

5%
Pontualidade

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e
resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico.
J: Consciência e domínio do corpo.

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:

NÍVEIS
1

COMPORTAMENTO OBSERVADO
Não consegue realizar

2
3

Realiza com muita dificuldade
Realiza com alguma dificuldade

4
5

Realiza bem
Realiza muito bem
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B - GRELHA DE AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA:

Testes de Aptidão Física com referência ao programa FITescola®
NÍVEIS

COMPORTAMENTO OBSERVADO

1

Não realizou os testes OU tem 1 ou nenhum teste enquadrado na Zona
Saudável de Aptidão Física, para a sua idade e sexo.

2

Tem 2 testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua
idade e sexo, sendo obrigatório o de aptidão aeróbia.

3

Tem 3 testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua
idade e sexo, sendo obrigatório o de aptidão aeróbia.

4

Tem 4 testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para a sua
idade e sexo, sendo obrigatório o de aptidão aeróbia.

5

Tem 5 ou mais testes enquadrados na Zona Saudável de Aptidão Física, para
a sua idade e sexo, sendo obrigatório o de aptidão aeróbia.

Área das Atitudes
- 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.
O aluno relaciona-se com quase todos os colegas e professor,
nas diferentes situações, procurando atingir o êxito pessoal e do
grupo.
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.
O aluno apresenta dificuldades de relacionamento com os
colegas e professor, nas diferentes situações, não procurando
atingir o êxito pessoal e do grupo.

100%

70%

30%

0%
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- 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%

- Material
2º/3º Ciclo
0 Faltas

100%

1 Falta

70%

2 Faltas

30%

Mais de 2 Faltas

0%
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- 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 de período será atribuída de acordo com a seguinte fórmula (tendo como referência
as tabelas anteriores):

Nota Final: 50% Área Psicomotora + 15% Área Cognitiva + 35% Área das Atitudes

C- SITUAÇÕES ESPECIAIS
Atestados Médicos
Os alunos dispensados da realização da prática da aula de Educação Física por incapacidade
total ou atestado médico temporário, não serão avaliados na área psicomotora, pelo que a sua
avaliação incidirá exclusivamente sobre as áreas cognitivas e atitudes. Sendo assim os
parâmetros de avaliação serão os seguintes:
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ATITUDES
(Saber Estar)

COGNITIVA
(Saberes-Conhecimentos)

ÁREAS

PERFIL
DO
ALUNO

A, B, C,
D, E, F,
G, H, I,
J

B,C
D,E, F,
G, J

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

 Saber
questionar
uma
situação
 Desencadear
ações
de
comunicação verbal e nãoverbal
 Adquirir
conhecimento,
informação e outros saberes,
com rigor, articulação e uso
consistente
de
conhecimentos
 Selecionar
informação
pertinente
que
permita
analisar
e
interpretar
atividades físicas, utilizando
os conhecimentos sobre
técnica,
organização
e
participação,
ética
desportiva, etc
 Estabelecer relações intra e
interdisciplinares
 Analisar textos ou outros
suportes com diferentes
pontos de vista concebendo
e sustentando um ponto de
vista próprio
 Conhecer e aplicar cuidados
de higiene
 Conhecer e aplicar as regras
de segurança pessoal e dos
companheiros
 Conhecer e aplicar regras de
preservação dos recursos
materiais e do ambiente
 Agir com cordialidade na
relação com os colegas e
professor
 Cooperar, promovendo um
clima relacional favorável ao
aperfeiçoamento pessoal e
gosto proporcionado pelas
atividades
 Cooperar
com
os
companheiros na procura do
êxito pessoal e do grupo
 Aplicar
as
regras
de
participação, combinadas na
turma.

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

Trabalho
individual ou de
grupo;

Fichas de
trabalho;

Questão aula
(oral ou escrita);

Trabalho de
projeto.

PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO

%

TOTAL

Conhecer
o
regulamento técnico
das modalidades e
os respetivos sinais
de arbitragem;
Identificar
e
caraterizar
os
elementos técnicos
e
táticos
das
modalidades;
Identificar
os
materiais utilizados
e os terrenos de
jogo
das
modalidades;
Identificar
capacidades
motoras
indivíduo;

65%

as
do

Conhecer
e
identificar métodos
para
o
desenvolvimento
das
diferentes
capacidades.

100
%

Assiduidade

5%

Capacidade
Relacional

5%
35%

Fichas de
registo de
atitudes e
comportamento;

Disciplina

Empenho

5%

15%

5%
Pontualidade

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e
resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico.
J: Consciência e domínio do corpo.
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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% Área Cognitiva + 35% Área das Atitudes

Alunos com Necessidades Educativas Especiais
A avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais é realizada tendo por base o
respetivo Relatório Técnico Pedagógico.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO MUSICAL - 2º CICLO

Organizador
Domínio

DOMÍNIO COGNITIVO - 80%
Descritores do
Aprendizagens Essenciais
Perfil do aluno *
. Executa ritmos e melodias, vocalmente e em flauta de Bisel,
utilizando as técnicas aprendidas evidenciando o uso da sua
motricidade com correção;

Interpretação
e
comunicação

. Analisa os contextos das peças/obras em termos dos
elementos escritos nas partituras e como ouvinte e
identifica a estrutura formal de uma peça musical;
. Aplica conceitos, gerais e específicos, de timbre,
dinâmica e expressão, duração/ritmo, altura e forma como
interveniente ativo na interpretação coletiva, de acordo
com o comando;
. Domina o vocabulário específico e usa-o, na comunicação
em sala de aula, num português formalmente correto.

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

Apropriação
e
Reflexão

. Analisa uma composição musical e descreve-a
relativamente à estrutura de ritmo, dinâmicas, forma e
melodia;
. Identifica as características sonoras básicas de diferentes
culturas e estilos musicais;

(A, C, D, J)
(A, B, C, D, G)
Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

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

Comunicador /

. Participa criativamente nas diversas atividades.

- Leituras rítmicas
e melódicas:
vocais, corporais e
instrumentais

2%

- Trabalhos de
casa

2%

- Trabalho de
pesquisa

2%

- Utilização de
vocabulário
específico e
conceitos
adequados

2%
(Oral)

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

. Aplica com rigor as funções dos símbolos musicais.

Experimentação
e
. Executa improvisações instrumentais em contextos
Criação
determinados;

45%

Crítico/Analítico

. Identifica instrumentos específicos de cada cultura, suas
famílias, características e o seu contexto.

. Usa a capacidade interpretativa como forma de
experimentar, com rigor e criatividade, as potencialidades
vocais e instrumentais explorando os domínios em termos de
timbre, duração/ritmo, dinâmica e expressão, altura e
forma;

- Fichas de
avaliação

Ponderação

Criativo

. Identifica, compreende e aplica as funções dos símbolos
musicais;
. Conhece, identifica e relaciona os conceitos, gerais e
específicos, de timbre, dinâmica e expressão,
duração/ritmo, altura e forma e domina o vocabulário
específico que lhe está associado;

Avaliação
Instrumentos

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

- Utilização das
TIC:
• Pesquisa
informação;
• Apresenta
trabalhos utilizando
as TIC.
- Prática
instrumental/
Execução de
improvisações:
• Interpretação
• Técnica

Participativo/
colaborador

2%
(Escrita)

15%
10%

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

[Grelhas de
observação/
avaliação]

(B, E, F, G)

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES - 20%
Relacionamento
Interpessoal

Autoavaliador
Cumprimento de regras e normas de funcionamento
Assiduidade e pontualidade

Responsabilidade

Apresentação dos materiais necessários
Trabalhos de casa

Autonomia

Tarefas realizadas na sala de aula, de forma autónoma, responsável
e criativa
Espírito de iniciativa e participação em atividades extracurriculares

6%

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e do
outro

- Grelhas de
observação/Listas
de verificação

7%

7%

(B, E, F, G)

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e resolução de
problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bemestar, saúde e ambiente.
H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 5º ANO

Domínio Cognitivo – 80%
Organizador/
Domínio

Aprendizagens Essenciais

Descritor do
Perfil
do
aluno*

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias, ambientes
e serviços digitais, sendo capaz de:

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

Ter consciência do impacto das Tecnologias
de Informação e Comunicação na sociedade e
no dia a dia;
SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE E
RESPEITO EM
AMBIENTES
DIGITAIS

Compreender a necessidade de práticas
seguras de utilização das ferramentas digitais
e de navegação na Internet e adotar
comportamentos em conformidade;
Conhecer e adotar as regras de ergonomia
subjacentes ao uso de computadores e/ou
outros dispositivos eletrónicos;
Conhecer e utilizar as normas relacionadas
com os direitos de autor e a necessidade de
registar as fontes;
Entender as regras para criação e utilização de
palavras chave seguras.

O aluno planifica uma investigação a realizar
online sendo capaz de:
Planificar estratégias de
pesquisa a realizar online;

investigação

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

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

Ponderação
%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

- Trabalho de
pesquisa.

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

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

60 %

12%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

e

Formular questões que permitam orientar a
recolha de dados ou informações pertinentes;
Definir
palavras-chave
para
localizar
informação, utilizando mecanismos e funções
simples de pesquisa;
INVESTIGAR E
PESQUISAR

Criativo
(A, C, D, J)

Avaliação
Instrumentos
de
avaliação

Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais como ferramentas de apoio ao
processo de investigação e pesquisa;
Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de ferramentas para apoiar o
processo de investigação e pesquisa online;
Realizar pesquisas, utilizando os termos
selecionados e relevantes de acordo com o
tema a desenvolver;
Analisar criticamente a qualidade da
informação;
Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais, de forma a permitir a organização e
gestão da informação.

Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Autoavaliador
(transversal às
áreas) Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

60 %

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

- Trabalho de
pesquisa.
Cuidador de si e do
outro
(B, E, F, G)

12%
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O aluno mobiliza as estratégias
ferramentas
de
comunicação
colaboração, sendo capaz de:

e
e

Identificar diferentes meios e aplicações
que permitam a comunicação e a
colaboração;

COMUNICAR E
COLABORAR

Selecionar as soluções tecnológicas,
mais adequadas, para realização de
trabalho colaborativo e comunicação que
se pretendem efetuar no âmbito de
atividades e/ou projetos;
Utilizar diferentes meios e aplicações que
permitem a comunicação e colaboração
em ambientes digitais fechados;
Apresentar e partilhar os produtos
desenvolvidos utilizando meios digitais de
comunicação
e
colaboração
em
ambientes digitais fechados.

CRIAR E INOVAR

O aluno conhece estratégias e
ferramentas digitais de apoio à
criatividade, explora ideias e desenvolve
o pensamento computacional e produz
artefactos digitais criativos, sendo capaz
de:
Conhecer
as
potencialidades
de
diferentes aplicações digitais, por
exemplo, de escrita criativa, explorando
ambientes de programação.

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

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

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

Questionador
(A, F, G, I, J)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

- Observação
direta na sala
de aula.

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

- Trabalho de
pesquisa.

8%

60 %

12%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

60 %

- Trabalho de
pesquisa.

12%

Domínio das Atitudes e Valores – 20%
Critérios

Relacionamento
Interpessoal

Indicadores

Descritor do
Perfil
do aluno*

Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.

E

Instrumentos
de
avaliação

Ponderação
%

6%

Assiduidade e pontualidade.
Apresentação dos materiais necessários.
Responsabilidade

Grelhas de
observação

7%

Trabalhos de casa.
Espírito de iniciativa e participação em
atividades extracurricular.

Autonomia

D

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

F

7%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e
resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e
domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 7º ANO

Domínio Cognitivo – 80%
Organizador/
Domínio

Descritor do
Perfil
do aluno*

Aprendizagens Essenciais
Adotar uma atitude crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias, ambientes
e serviços digitais:
Conhecer diferentes sistemas operativos e
mecanismos de segurança;

SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE E
RESPEITO EM
AMBIENTES
DIGITAIS

Adotar práticas seguras de instalação,
atualização, configuração e utilização de
ferramentas digitais;
Conhecer comportamentos que visam a
proteção da privacidade;
Adotar comportamentos seguros na utilização
de ferramentas digitais;
Adotar práticas seguras de utilização das
ferramentas digitais e na navegação na
Internet;
Ler, compreender e identificar mensagens
manipuladas ou falsas;
Identificar os riscos do uso inapropriado de
imagens, de sons e de vídeos;
Respeitar as normas dos direitos de autor
associados à utilização da imagem, do som e
do vídeo.
Planificar estratégias de investigação e de
pesquisa a realizar online;
Formular questões que permitam orientar a
recolha de dados ou informações pertinentes;
Definir
palavras-chave
para
localizar
informação, utilizando mecanismos e funções
simples de pesquisa;
Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais como ferramentas de apoio ao
processo de investigação e pesquisa;

INVESTIGAR E
PESQUISAR

Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de aplicações para apoiar o
processo de investigação e de pesquisa
online;
Realizar pesquisas, utilizando os termos
selecionados e relevantes de acordo com o
tema a desenvolver;
Analisar criticamente
informação;

a

qualidade

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

Avaliação
Instrumentos
de avaliação

Ponderação
%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

Criativo
(A, C, D, J)

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

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

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

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

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

Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Autoavaliador
(transversal às
áreas) Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

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

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

50 %

- Trabalho de
pesquisa.

12%

- Interdisciplinaridade

10%

- Observação
direta na sala
de aula.

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

8%

50 %

- Trabalho de
pesquisa.

12%

- Interdisciplinaridade

10%

da

Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais, de forma a permitir a organização e
gestão da informação.

Cuidador de si e do
outro
(B, E, F, G)
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Mobilizar estratégias e ferramentas de
comunicação e colaboração:
Identificar novos meios e aplicações que
permitam
a
comunicação
e
a
colaboração;

COMUNICAR E
COLABORAR

- Observação
direta na sala
de aula.
Questionador
(A, F, G, I, J)

Selecionar as soluções tecnológicas
(mais adequadas para realização de
trabalho colaborativo e comunicação) que
se pretendem efetuar no âmbito de
atividades e/ou projetos;

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

Utilizar diferentes meios e aplicações que
permitem a comunicação e colaboração
em ambientes digitais fechados;

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

Apresentar e partilhar os produtos
desenvolvidos, utilizando meios digitais
de comunicação e colaboração em
ambientes digitais fechados.

Explorar ideias e desenvolver o
pensamento computacional e produzir
artefactos digitais criativos, recorrendo a
estratégias e ferramentas digitais de
apoio à criatividade:
CRIAR E INOVAR

Compreender
e
utilizar
técnicas
elementares (enquadramento, ângulos,
entre outras) de captação e edição de
imagem, som, vídeo e modelação 3D;

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.
- Trabalho de
pesquisa.

- Interdisciplinaridade

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

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

8%

50 %

12%

10%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

50 %

- Trabalho de
pesquisa.

12%

- Interdisciplinaridade

10%

Instrumentos
de avaliação

Ponderação
%

Domínio das Atitudes e Valores – 20%

Critérios
Relacionamento
Interpessoal

Indicadores

Descritor do
Perfil do aluno*

Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.

E

6%

Assiduidade e pontualidade.
Responsabilidade

Apresentação dos materiais necessários.
Trabalhos de casa.
Espírito de iniciativa e participação em
atividades extracurricular.

Autonomia

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

D

F

Grelhas de
observação

7%

7%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e
resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e
domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 8º ANO

Domínio Cognitivo – 80%
Organizador/
Domínio

Descritor do
Perfil
do
aluno*

Aprendizagens Essenciais
Adotar uma atitude crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias, ambientes
e serviços digitais:
Adotar práticas seguras de utilização das
aplicações digitais e na navegação na Internet;
Conhecer e utilizar critérios de validação da
informação publicada online;

SEGURANÇA,
RESPONSABILIDADE E
RESPEITO EM
AMBIENTES
DIGITAIS

Conhecer e utilizar as normas (relacionadas
com direitos de autor, com propriedade
intelectual e com licenciamento) relativas aos
recursos e aos conteúdos que mobiliza nos
seus trabalhos, combatendo o plágio;
Conhecer e utilizar as recomendações
relativas à acessibilidade, no âmbito da
criação e da publicação de conteúdos digitais,
mesmo que de forma elementar;
Conhecer comportamentos que visam a
proteção
da
privacidade;
adotar
comportamentos seguros na utilização de
aplicações digitais.
Planificar estratégias de
pesquisa a realizar online;

investigação

e

Formular questões que permitam orientar a
recolha de dados ou informações pertinentes;
Definir
palavras-chave
para
localizar
informação, utilizando mecanismos e funções
simples de pesquisa;

INVESTIGAR E
PESQUISAR

Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais como ferramentas de apoio ao
processo de investigação e pesquisa;
Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de ferramentas para apoiar o
processo de investigação e pesquisa online;
Realizar pesquisas, utilizando os termos
selecionados e relevantes de acordo com o
tema a desenvolver;
Analisar criticamente a qualidade da
informação;
Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais, de forma a permitir a organização e
gestão da informação.

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

Avaliação
Instrumentos
de
avaliação

Ponderação
%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

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

- Trabalho de
pesquisa.

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

- Observação
direta na sala
de aula.

60 %

12%

8%

Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da
oralidade
(A, B, D, E, H)

Autoavaliador
(transversal às
áreas) Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

60 %

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

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

- Trabalho de
pesquisa.

12%
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Mobilizar as estratégias e ferramentas de
comunicação e colaboração;
Identificar novos meios e aplicações que
permitam
a
comunicação
e
a
colaboração;

COMUNICAR E
COLABORAR

Selecionar as soluções tecnológicas,
mais adequadas, para a realização de
trabalho colaborativo e comunicação
síncrona e assíncrona que se pretendem
efetuar, no âmbito de atividades e/ou
projetos utilizando de forma autónoma e
responsável as soluções mais adequadas
e eficazes para partilhar ideias,
sentimentos, informações ou factos na
concretização dos objetivos;

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

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

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

Apresentar e partilhar os produtos
desenvolvidos utilizando meios digitais de
comunicação
e
colaboração
em
ambientes digitais fechados.
Explorar ideias e desenvolver o
pensamento computacional e produzir
artefactos digitais criativos, recorrendo a
estratégias e ferramentas digitais de
apoio à criatividade.
CRIAR E INOVAR

Diferenciar as potencialidades e os
constrangimentos
de
diferentes
estratégias e aplicações para apoiar a
criatividade e a inovação, aplicando
critérios
de
análise
pertinentes,
previamente validados.

Questionador
(A, F, G, I, J)
Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

- Observação
direta na sala
de aula.

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

- Trabalho de
pesquisa.

8%

60 %

12%

- Observação
direta na sala
de aula.

8%

- Trabalhos
práticos em
sala de aula
individuais ou
grupo/ Fichas
de avaliação.

60 %

- Trabalho de
pesquisa.

12%

Domínio das Atitudes e Valores – 20%

Critérios

Relacionamento
Interpessoal

Indicadores
Cumprimento de regras e normas de
funcionamento.

Descritor do
Perfil
do aluno*

Instrumentos
de
avaliação

Ponderação
%

6%

E

Assiduidade e pontualidade.
Apresentação dos materiais necessários.
Responsabilidade

D

Grelhas de
observação

7%

Trabalhos de casa.
Espírito de iniciativa e participação em
atividades extracurricular.

Autonomia

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

F

7%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO: A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação. C: Raciocínio e
resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento interpessoal. F: Desenvolvimento
pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística. I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e
domínio do corpo.
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – 5º E 7º ANO / ATIVIDADES DESPORTIVAS – 8º ANO

ÁREA PSICOMOTORA + ÁREA DAS ATITUDES – 100%

Critérios

Perfil do
aluno

Participação e
Cooperação

Sentido de
Responsabilidade

Autonomia

A, B,C, D, E, F,
G, H, I, J

Indicadores

%

Atitudes corretas manifestadas

10%

Cooperação com espírito crítico

10%

Relacionamento cordial com os outros

10%

Assiduidade e pontualidade

10%

Materiais necessários apresentados

10%

Cumprimento de regras

10%

Tarefas realizadas

10%

Superação de dificuldades

10%

Organização

10%

Espírito de iniciativa

10%

Total

100%

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO : A: Linguagens e textos. B: Informação e comunicação.
C: Raciocínio e resolução de problemas. D: Pensamento crítico e pensamento criativo. E: Relacionamento
interpessoal. F: Desenvolvimento pessoal e autonomia. G: Bem-estar e saúde. H: Sensibilidade estética e artística.
I: Saber técnico e tecnológico. J: Consciência e domínio do corpo.
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