
 

 

  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 

 Adequação dos critérios de avaliação do Agrupamento de acordo com ponto 2, do 
artigo 2.º do Dec. Lei 14 - G / 2020, de 13 de abril; 

 

a) Adenda comum:  

"O peso anteriormente definido para os instrumentos de avaliação realizados 
presencialmente (fichas de avaliação, testes, trabalhos de projeto), será, no contexto atual 
de pandemia, atribuído a outros elementos de avaliação que o professor responsável pela 
disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos 
que irão substituir os instrumentos de avaliação realizados presencialmente e de 
como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída."   

 

b) Operacionalização da adenda por grupo disciplinar: 

Grupo disciplinar Operacionalização da adenda 
 

Grupo 200 (HGP) ver documento em anexo 
Grupo 290 (EMRC) ver 9 anexos para 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
Grupo 400 (História) ver 6 anexos para 3.º ciclo e secundário (História A,  

História da Cultura e das Artes e Antropologia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 410 (Filosofia) 

A- Proposta para a avaliação nas disciplinas de 
Filosofia (10º e 11º anos ) e Psicologia B (12ºano ) em 
regime de E@D. 
 Domínio cognitivo:  

 
• Trabalho autónomo desenvolvido no âmbito 

d o E@D - 95% 
• Cumprimento das várias tarefas solicitadas 

(fichas de avaliação formativa, participação em fóruns 
de discussão, questão aula - de escolha múltipla, 
resposta curta ou comentário, elaboração de mapas de 
conceitos, esquemas-sínteses, trabalhos de grupo ou 
outras que venham a ser consideradas oportunamente) - 
20 % 

• Qualidade do desempenho na realização das 
várias tarefas solicitadas - 75% 
 
 Domínio atitudinal 5% - sem alteração. 
 
 



B- Cursos profissionais: Área de Integração e 
Psicologia 
 
Os instrumentos de avaliação previstos para o contexto 
de sala de aula serão concretizados pelos alunos no 
regime E@D. 
 
 Área de Integração:  o trabalho desenvolvido em 

E@D terá o peso de 70%, distribuído da seguinte 
forma: 
 Cumprimento das várias tarefas 

solicitadas: 30% 
 qualidade do desempenho na realização das 

várias tarefas solicitadas: 40% 
 
 Psicologia: o trabalho desenvolvido em E@D terá 

o peso de 85%, distribuído da seguinte forma: 
 cumprimento das várias tarefas 

solicitadas: 35% 
 qualidade do desempenho na realização das 

várias tarefas solicitadas: 50 % 
 
 O domínio atitudinal mantém-se sem alteração. 

 
C. Curso CEF:  Cidadania e Mundo Atual  
A atividade desenvolvida em E@D terá a seguinte 
ponderação: 

 
 cumprimento das várias tarefas 

solicitadas: 20% 
 qualidade do desempenho na realização das 

várias tarefas solicitadas: 40 % 
 Atitudes/valores – 30 % 
 Organização do caderno diário – 10% 

 

Grupo 420 (Geografia) 
 

Parâmetros de avaliação – 3.º ciclo 

 Aula síncrona: (30%) 
• Presença - 5% 
• Participou – 10% 
• Cumpriu as regras – 5% 
• Realizou as tarefas – 10% 

 
 Atividade semanal: (45%) 

• Realizou as tarefas – 15% 
• Cumpriu o prazo de entrega – 15% 
• Avaliação/Observações – 15% 

 
 Responsabilidade – 10% 
 Posse dos materiais: (15%) 

• Manual / caderno de atividades / fichas de 
trabalho – 10% 

• Caderno diário (matéria e sumários) – 5% 



Secundário: Geografia A - 10.º ano 

 Aula síncrona (45%) 

• Presença – 5% 
• Participou – 10% 

• Cumpriu as regras – 5% 
• Realizou as tarefas – 10% 
• Avaliação – fichas de escolha múltipla 

(google docs) - 15% 
 
 Atividade semanal (45%) 

•  Realizou as tarefas – 15% 
• Cumpriu o prazo de entrega – 15% 
• Avaliação/Observações – 15% 

 
• Responsabilidade – 10% 
 

Grupo 430 (Economia) 
 

Cursos profissionais: Economia 
Os instrumentos de avaliação previstos para o contexto 
de sala de aula serão concretizados pelos 
alunos em trabalho assíncrono. 
 
 o trabalho desenvolvido de forma assíncrona terá o 

peso de 85%, distribuído da seguinte forma: 
• realização das várias tarefas solicitadas: 50% 
• qualidade do desempenho na realização das      

várias tarefas solicitadas: 35% 
 
•O domínio atitudinal mantém-se sem alteração. 

 

 
 
 

29 de Abril de 2020 

O Departamento de CHS 

 

 



 

Disciplina: Ciências Naturais (CNAT) 

 

Domínios Instrumentos de Avaliação Peso 

 
Alteração1 

Instrumentos de Avaliação 

Co
nh

ec
im

en
to

s e
 co

m
pe

tê
nc

ias
 

Componente cognitiva 
 

• Aquisição e compreensão de 
conhecimentos; 

• Aplicação dos 
conhecimentos adquiridos; 

• Domínio de procedimentos e 
técnicas; 

• Desempenho em aula 
 
 

Capacidade comunicativa 
 

•  Pertinência das 
intervenções 

•  Correção na expressão oral 
 

• Testes 
 

• Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

40% 

70% Avaliação das tarefas 
solicitadas 

Outros Instrumentos 
de Avaliação: 
• Trabalhos 
• Fichas de trabalho 

30% 

At
itu

de
s e

 V
alo

re
s 

• Comportamento 
(linguagem, respeito, 
apresentação, pontualidade, 
cumprimento de regras) 
 

Observação em sala de aula: 
Registos do professor 
Grelha de registo diário 

30% Aulas síncronas 
• Empenho (envolvimento e 

cumprimento de tarefas 
solicitadas) 
 

• Cumprimento dos prazos 
de entrega das tarefas 
solicitadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1De acordo com o disposto no ponto 2, do art.º 2.º do Dec. Lei 14-G/2020, de 13 de abril 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2020-2021 

 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Cursos de Educação e Formação                                                                                                                        DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho Áreas de Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponde
ração 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 E
 C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

S
 -

  7
5%

 

Atividades Físicas 
Depende do elenco 
modular do curso 

Atinge o nível de introdução em metade 
das modalidades lecionadas (1ºano) 

Atinge o nível de introdução em todas as 
modalidades lecionadas (2ºano) 

 

A,B,C,D,H,I,J 
A – Linguagens e textos. 

B – Informação e comunicação. 
C – Raciocínio e resolução de 

problemas. 
D - Pensamento crítico e pensamento 

criativo 
H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico. 

J – Consciência e domínio do corpo. 
 

Observação direta em 
aula (em exercícios 

critério e situação de 
jogo; registo de 

observação) 
60% 

Aptidão Física 
Aptidão Aeróbia 

Aptidão Muscular 
Zona Saudável da Aptidão Física-

Fitescola, em 3 testes. 

Conhecimentos: 

• Processos de desenvolvimento e manutenção da 
condição física 

• Interpretação e participação nas estruturas e 
fenómenos sociais extra-escolares no seio dos 
quais se realizam as atividades físicas 

• História, objetivo, regras, normas de segurança, 
função e modo de execução das principais ações 
técnico-táticas/destrezas desportivas das 
modalidades abordadas 

Depende do elenco modular do curso. 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento verbal 

Apresentação de 
trabalhos 
Outros 

15% 

A
T

IT
U

D
E

S
 –

 

25
%

 

Relacionamento interpessoal  
Demonstra Respeito pelo outro, Tolerância 

e Cooperação 
E,F,G 

E – Relacionamento Interpessoal. 
F – Desenvolvimento pessoal e 

autonomia. 
G – Bem-estar, saúde e ambiente. 

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

12,5% 

Desenvolvimento Pessoal 

Participação demonstrando Autonomia, 
Responsabilidade, e Consciência 12,5% 

OBSERVAÇÕES: No parâmetro da responsabilidade será avaliado o cumprimento de regras de higiene pessoal, com um peso de 5%. 
Os alunos dispensados da prática da disciplina, por atestado médico, não serão avaliados no parâmetro das Atividades Físicas / Aptidão Física. Nestes casos, o parâmetro Conhecimentos 
valerá 75% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal. 
Nos módulos exclusivamente teóricos os alunos são avaliados apenas nos parâmetros dos Conhecimentos (75%) e Atitudes. Neste último não se incluirá o cumprimento de regras de higiene 
pessoal. 
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 

ADENDA: critérios de avaliação a adotar, se o ensino for à distância, devido ao contexto da vida atual, face à pandemia - covid 19 

o peso anteriormente definido para as Atividades Físicas também será igualmente atribuído aos outros elementos de avaliação, nomeadamente aos Conhecimentos teóricos e às Atitudes. 

Assim, os alunos não serão avaliados no parâmetro das Atividades Físicas / Aptidão Física, atribuindo-se ao parâmetro Conhecimentos a ponderação de 75%, ao parâmetro de 

Relacionamento interpessoal a ponderação de 12,5%, e ao parâmetro do Desenvolvimento Pessoal (não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal) atribuir-se-á uma 

ponderação de 12,5%  



 

 

Adenda - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2.º Período – 2020/2021  

Disciplinas: Confeção de Ementas Tradicionais Portuguesas e Internacionais (CETPI); Organização do 

Serviço e confeção de Ementas Básicas de Cozinha (OSCEB); Confeção de Ementas de Restauração coletiva 

(CERC) e Higiene e Segurança Alimentar (HSA) 

Parâmetros/ 
Competências Instrumentos de Avaliação PESO 

Alteração  
Instrumentos de Avaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
co

m
pe

tê
nc

ia
s 

Testes 
Mini testes 
Fichas formativas 

 Capacidade de decidir 
que pensamento e 
raciocínios deve usar 
para analisar situações 
de contexto real, 
propostas em cada 
módulo; 

 Conhecimento e 
aplicação na resolução 
das diversas atividades 
propostas; 

 Capacidade para criar e 
reconhecer raciocínios 
válidos ou inválidos; 

 Capacidade de 
recolher, organizar e 
interpretar informação 
nos vários módulos; 

Capacidade de 
interpretar e explicar 
situações através de 
números, expressões, 
gráficos ou verbalmente. 

20% 

60% 
Avaliação das tarefas 

solicitadas 

Trabalho nas 
aulas práticas de 
restaurante/bar 

25% 

Trabalhos 
individual / grupo 
fora de sala de 
aula 

15% 

A
tit

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

Responsabilidade 
(autoavaliação, 
assiduidade e 
pontualidade) 

 Observação em sala de 
aula: 

 Grelha de registo 
diário/Grelha de 
Observação 

8% 

28% 

Assiduidade e 

pontualidade 

Aulas 

síncronas 

Participação 
(Empenho e 

desempenho) 
10% 

Atitude 

adequada e 

respeitosa 

Relação interpessoal 
(respeito pelo outro e 
trabalho cooperativo) 

10% 

Participação 

oral/Acompanha

mento das 

atividades 

Organização do dossier 

 Ter todas as fichas 
arquivadas e resolvidas 

 Conteúdos lecionados 
registados no dossier 

12% 

Monitorização do trabalho 

autónomo 

Cumprimento dos prazos 

de entrega das tarefas 

solicitadas 



 

 
Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – Cursos de Educação e Formação- Tipo 2       

GRUPO 330 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema 
familiar; acompanhar informações com algum pormenor. 
 
Compreensão escrita  
Compreender textos informativos sobre temas abordados no 
domínio intercultural (personalidades do meio artístico, o mundo 
dos adolescentes); reconhecer a linha geral de argumentação de um 
texto, mas não necessariamente de forma pormenorizada; 
identificar as principais conclusões em textos de opinião; ler textos 
adaptados de leitura extensiva. 
 
Produção e Interação escrita  
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso do 
quotidiano; escrever ou responder a uma carta informal, email, 
tweet; escrever uma notícia para o jornal da escola.  
Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando 
formulários, mensagens e textos  
 
Produção e Interação oral  
Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas; 
falar sobre atividades escolares e de lazer; falar sobre o mundo dos 
adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies, moda, estados emocionais, 
por exemplo, expressar a sua opinião; interagir, com linguagem de 
uso corrente, sobre assuntos do dia a dia.  
Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor; trocar 
informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos 
quando questionado diretamente; interagir, com correção, para 
obter bens e serviços. 

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

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão 
inglesa; conhecer e descrever temas da atualidade; identificar 
problemas ambientais e soluções possíveis; descrever, de forma 
sumária, tradições do seu meio cultural; reconhecer a diversidade 
como uma oportunidade de aprendizagem para todos. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas 
práticos quando questionado diretamente; exprimir situações 
hipotéticas; preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral 
com confiança e criatividade, à turma e/ou outros elementos da 
comunidade educativa; responder com segurança a perguntas 
colocadas, revelando uma opinião crítica devidamente 
fundamentada; reagir a sentimentos e atitudes do interlocutor. 
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo 
a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro; pedir e dar informações e sugestões de modo a analisar um 
problema sob perspetivas novas e expressar a sua opinião; planear, 
organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, 
partilhando tarefas e responsabilidades. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; 
pedir e dar informações por email; contribuir para projetos e tarefas 
de grupo interdisciplinares que se aplicam ao contexto e 
experiências do quotidiano do aluno; participar num WebQuest e 
aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o 
seu próprio desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto  
Pesquisar para obter ideias novas; reinterpretar ideias existentes de 
modo a criar produtos adequados à sua realidade cultural e 
quotidiana, com impacto nos seus pares; desenvolver a literacia em 

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

 
 
 

Informal 
 

Intervenções orais em sala de 
aula 

 
Formal 

 
. Debates, entrevistas, 
gravações áudio e/ou 
vídeo,... 
 
 Apresentação oral de 
trabalhos temáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Observações:   
Em cada módulo, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respectivo coeficiente. 
O resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em testes e outros instrumentos de avaliação realizados desde o início do módulo. 
Apreciações qualitativas consideram os seguintes valores: 

Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

0% a19% 
 
20% a 49% 
 
50% a 69% 
 
70% a 89% 
 
90% a 100% 

Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 

língua inglesa, lendo textos publicitários, informativos e textos de 
leitura extensiva; desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e 
individuais; desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente 
à aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, registando e selecionando estratégias de 
aprendizagem eficazes para superar essas dificuldades e consolidar 
as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e monolingues 
(online e em suporte papel); utilizar conhecimentos prévios de língua 
e a sua experiência pessoal para fazer previsões de sentido e 
comunicar de acordo com o seu nível de ensino; participar numa 
reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos 
mesmos; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: 
portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de progressão.  

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

Atitudinal Realizar as tarefas propostas em aula, e fora dela; 
 
Apresentar o material escolar; 
 
Ter sentido de responsabilidade 
 
Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos;  
 
Saber relacionar-se com toda a comunidade escolar 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I) . Observação direta 
 

. Grelhas de observação 

10% 

5% 

5% 

5% 

5% 

30% 



 

Adenda aos Critérios de Avaliação – Cursos de Educação e Formação- tipo 2 – 2º Período  
Atendendo aos constrangimentos verificados pela situação atual, Covid-19, e face a uma nova realidade que reorienta o ensino para um novo formato de aulas 
de Ensino à Distância, afirma-se a necessidade de proceder à reformulação dos critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos que serão aplicáveis, 
excecionalmente, neste 2º período.  
O peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo para as fichas de avaliação será, no contexto atual da pandemia, atribuído a outros elementos de avaliação 
formativa (fichas de compreensão oral; fichas de compreensão escrita; textos escritos/atividades de produção escrita e fichas gramaticais) e ao desempenho dos 
alunos ao nível do Domínio Atitudinal (Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, partilha e 
comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos os elementos do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, será feita 
ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo disciplinar do nosso departamento. 

 

Domínio Cognitivo  -  70% 
Instrumentos de avaliação: 
- exercícios de compreensão oral; exercícios de compreensão escrita; exercícios de funcionamento da língua e produção de pequenos textos escritos – 25% 
- trabalhos de projeto - atividades de produção escrita – 35% 
- produção de pequenos textos orais – 10% 

Domínio Atitudinal  - 30% 
- assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas – 5% 
- empenho no cumprimento de tarefas – 10% 
- responsabilidade – 10% 
- autonomia – 5% 

 
Óbidos, 5 de fevereiro de 2021 

Grupo – 330 Inglês - 3.º ciclo/Secundário 



 

 
Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – INGLÊS – Cursos de Educação e Formação- Tipo 2       

GRUPO 330 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema 
familiar; acompanhar informações com algum pormenor. 
 
Compreensão escrita  
Compreender textos informativos sobre temas abordados no 
domínio intercultural (personalidades do meio artístico, o mundo 
dos adolescentes); reconhecer a linha geral de argumentação de um 
texto, mas não necessariamente de forma pormenorizada; 
identificar as principais conclusões em textos de opinião; ler textos 
adaptados de leitura extensiva. 
 
Produção e Interação escrita  
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso do 
quotidiano; escrever ou responder a uma carta informal, email, 
tweet; escrever uma notícia para o jornal da escola.  
Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando 
formulários, mensagens e textos  
 
Produção e Interação oral  
Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas; 
falar sobre atividades escolares e de lazer; falar sobre o mundo dos 
adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies, moda, estados emocionais, 
por exemplo, expressar a sua opinião; interagir, com linguagem de 
uso corrente, sobre assuntos do dia a dia.  
Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor; trocar 
informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos 
quando questionado diretamente; interagir, com correção, para 
obter bens e serviços. 

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

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão 
inglesa; conhecer e descrever temas da atualidade; identificar 
problemas ambientais e soluções possíveis; descrever, de forma 
sumária, tradições do seu meio cultural; reconhecer a diversidade 
como uma oportunidade de aprendizagem para todos. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas 
práticos quando questionado diretamente; exprimir situações 
hipotéticas; preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral 
com confiança e criatividade, à turma e/ou outros elementos da 
comunidade educativa; responder com segurança a perguntas 
colocadas, revelando uma opinião crítica devidamente 
fundamentada; reagir a sentimentos e atitudes do interlocutor. 
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo 
a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro; pedir e dar informações e sugestões de modo a analisar um 
problema sob perspetivas novas e expressar a sua opinião; planear, 
organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, 
partilhando tarefas e responsabilidades. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; 
pedir e dar informações por email; contribuir para projetos e tarefas 
de grupo interdisciplinares que se aplicam ao contexto e 
experiências do quotidiano do aluno; participar num WebQuest e 
aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o 
seu próprio desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto  
Pesquisar para obter ideias novas; reinterpretar ideias existentes de 
modo a criar produtos adequados à sua realidade cultural e 
quotidiana, com impacto nos seus pares; desenvolver a literacia em 

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

 
 
 

Informal 
 

Intervenções orais em sala de 
aula 

 
Formal 

 
. Debates, entrevistas, 
gravações áudio e/ou 
vídeo,... 
 
 Apresentação oral de 
trabalhos temáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observações:   
Em cada módulo, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respectivo coeficiente. 
O resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em testes e outros instrumentos de avaliação realizados desde o início do módulo. 
Apreciações qualitativas consideram os seguintes valores: 

Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

0% a19% 
 
20% a 49% 
 
50% a 69% 
 
70% a 89% 
 
90% a 100% 

Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 

 

língua inglesa, lendo textos publicitários, informativos e textos de 
leitura extensiva; desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e 
individuais; desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente 
à aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, registando e selecionando estratégias de 
aprendizagem eficazes para superar essas dificuldades e consolidar 
as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e monolingues 
(online e em suporte papel); utilizar conhecimentos prévios de língua 
e a sua experiência pessoal para fazer previsões de sentido e 
comunicar de acordo com o seu nível de ensino; participar numa 
reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos 
mesmos; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: 
portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de progressão.  

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

Atitudinal Realizar as tarefas propostas em aula, e fora dela; 
 
Apresentar o material escolar; 
 
Ter sentido de responsabilidade 
 
Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos;  
 
Saber relacionar-se com toda a comunidade escolar 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I) . Observação direta 
 

. Grelhas de observação 

10% 

5% 

5% 

5% 

5% 

30% 



Adenda aos Critérios de Avaliação – Cursos de Educação e Formação- tipo 2 – 2º Período  
Atendendo aos constrangimentos verificados pela situação atual, Covid-19, e face a uma nova realidade que reorienta o ensino para um novo formato de aulas 
de Ensino à Distância, afirma-se a necessidade de proceder à reformulação dos critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos que serão aplicáveis, 
excecionalmente, neste 2º período.  
O peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo para as fichas de avaliação será, no contexto atual da pandemia, atribuído a outros elementos de avaliação 
formativa (fichas de compreensão oral; fichas de compreensão escrita; textos escritos/atividades de produção escrita e fichas gramaticais) e ao desempenho dos 
alunos ao nível do Domínio Atitudinal (Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, partilha e 
comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos os elementos do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, será feita 
ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo disciplinar do nosso departamento. 

 

Domínio Cognitivo  -  70% 
Instrumentos de avaliação: 
- exercícios de compreensão oral; exercícios de compreensão escrita; exercícios de funcionamento da língua e produção de pequenos textos escritos – 25% 
- trabalhos de projeto - atividades de produção escrita – 35% 
- produção de pequenos textos orais – 10% 

Domínio Atitudinal  - 30% 
- assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas – 5% 
- empenho no cumprimento de tarefas – 10% 
- responsabilidade – 10% 
- autonomia – 5% 

Óbidos, 5 de fevereiro de 2021 
Grupo – 330 Inglês - 3.º ciclo/Secundário 

 



 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos – 171335 
____________________________________________________________________________ 

 
Ano letivo 2020/ 2021 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais E@D 

 
GRUPO 500 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA APLICADA – Cursos de Educação e Formação 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores 
do perfil do 

aluno 
INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo 

 Interpreta e comunica com correção, utilizando linguagem matemática. 
 Mobiliza conhecimentos matemáticos adquiridos para resolver problemas. 
 Estabelece conexões entre os diversos temas da matemática. 
 Elabora estratégias de resolução de problemas matemáticos. 
 Utiliza a tecnologia para resolver problemas.  
 Compreende e aplica novos conceitos matemáticos.  
 Resolve problemas matemáticos.   
 Trabalha colaborativamente contribuindo para o trabalho produzido e revelando capacidade 
de diálogo. 
 Resolve problemas em que a matemática se relaciona com outras áreas do conhecimento.   
 Utiliza a tecnologia (calculadora, programas de geometria dinâmica ou outros) para 
pesquisar, e investigar conjeturas.  
 Comunica com clareza e rigor utilizando uma linguagem científica para explicar raciocínios.   
 Analisa o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 
 Concretiza as tarefas propostas. 
 Descodifica a mensagem escrita e interpreta corretamente os problemas. 

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

Testes formativos 
 

Fichas de trabalho 
 

Tarefas para avaliação 

70% 

Atitudinal 

 Participa de forma adequada nas aulas. 
 Revela responsabilidade, autonomia e espírito crítico. 
  Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social. 
 Coopera e partilha. 
 Demonstra respeito por si, na relação com os outros e com os espaços. 
 Empenha-se na sua própria aprendizagem com seriedade, empenho e persistência. 

E, F, G, H, J 

Presença nas sessões 
síncronas 

(de acordo com o 
disposto no estatuto do 

aluno, regulamento 
interno e plano E@D) 

10% 30% 



 

 

Cumprimento da entrega 
das tarefas 20% 

Observações:  
Em cada módulo, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Poderão não ser aplicados todos os instrumentos de avaliação previstos na avaliação das competências. 
Ao não se aplicarem alguns dos instrumentos de avaliação previstos num determinado domínio, a respetiva ponderação será distribuída, de forma equitativa, pelos outros. 
 
Adenda – O peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes escritos, trabalhos individuais, trabalhos de grupo e apresentações orais) será, no contexto atual de pandemia, atribuído a 
outros elementos de avaliação formativa/sumativa (Testes formativos/Fichas de trabalho/Tarefas para avaliação) que o professor responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão 
de ser informados de quais os elementos que irão substituir os testes escritos e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída. 
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Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 
Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 2º ANO CEF 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do perfil do aluno 
 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o 
género (diálogo argumentativo, exposição e debate) e o 
objetivo comunicativo.  
- Avaliar argumentos quanto à validade, à força 
argumentativa e à adequação aos objetivos comunicativos. 
 
Expressão oral 
- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, 
opiniões e apreciações críticas. Intervir em debates com 
sistematização de informação e contributos pertinentes.  
- Argumentar para defender e/ou refutar posições, 
conclusões ou propostas, em situações de debate de diversos 
pontos de vista.  
- Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso 
através de elementos verbais e não verbais. 

 

 

 

A - Linguagens e textos 

B - Informação e comunicação 

C - Raciocínio e resolução de problemas  

D - Pensamento crítico e pensamento criativo 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

H - Sensibilidade estética e artística 

I - Saber científico, técnico e tecnológico 

 

 
 

Testes de avaliação escrita / 
trabalhos equivalentes 

 

 

40% 

 
 
 
 
 
 
 
60% 

Outros instrumentos de avaliação: 

(apresentação oral de trabalhos, 

trabalhos de projeto, trabalhos de 

grupo, caderno diário, portfolio) 

 

 

 

15% 
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Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros: textos 
informativos diversos (expositivos-explicativos) e textos dos 
media. 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e 
efeitos, factos e opiniões.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(diferentes partes e subpartes).  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto.  
- Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e 
apreciações críticas motivadas pelos textos lidos. 
- Utilizar métodos do trabalho científico no registo e 
tratamento da informação. 
 
Educação literária 
- Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes 
autores e géneros: “A Aia”, de Eça de Queirós, Falar Verdade 
a Mentir, de Almeida Garrett e poemas de autores 
portugueses. 
- Relacionar os elementos constitutivos do género literário 
com a construção do sentido da obra em estudo.  
- Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos 
expressivos: metáfora, ironia, personificação, comparação.  
- Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos 
e religiosos manifestados nos textos.  
- Expressar, através de processos e suportes diversificados, o 
apreço por livros e autores em função de leituras realizadas.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de 
vista suscitados pelos textos lidos.  
 
Expressão escrita 
- Elaborar textos de natureza argumentativa como 
comentário e artigo de opinião.  
- Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
- Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as 
tecnologias de informação e a Web, incorporando seleção de 
informação e estruturação do texto de acordo com o género 
e a finalidade.  
- Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na 
produção, revisão, aperfeiçoamento e edição de texto.  

 

 

Observação do desempenho 

 

 

 

 

 

 

5% 
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- Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática 
e com investimento retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  
- Escrever com correção ortográfica e sintática, com 
vocabulário diversificado e uso correto dos sinais de 
pontuação.  
- Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de texto.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como 
explicitação da bibliografia consultada de acordo com 
normas específicas. 
 
Gramática  
- Identificar arcaísmos e neologismos. Reconhecer traços da 
variação da língua portuguesa de natureza diacrónica.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção 
de frases complexas e de textos.  
- Analisar frases simples e complexas para: identificação de 
constituintes; identificação de funções sintáticas; divisão e 
classificação de orações.  
- Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de 
mesóclise.  
- Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor 
aspetual perfetivo.  
- Explicar relações semânticas entre palavras.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais 
atendendo à situação comunicativa (epistémicos, deônticos 
e apreciativos).  
- Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à 
expressão de discordância com respeito pelo princípio da 
cooperação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
Comportamento  
(linguagem; respeito; cumprimento de regras; 
responsabilidade) 
 

 

 

 

 

 

 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 
Comportamento 

 

8% 
 

 
 
 
 
 

40% 

 
Realização de tarefas (empenho; realização de tarefas 
em aula; realização de trabalhos de casa) 

 

        Participação/ Empenho 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
8% 
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Adenda (2.º Período): 
“O peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo para as fichas de avaliação será, no contexto atual da pandemia, atribuído a outros elementos de 
avaliação formativa (fichas de compreensão oral; fichas de compreensão escrita; textos escritos/atividades de produção escrita e fichas gramaticais) e ao 
desempenho dos alunos ao nível Domínio Atitudinal (Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, 
partilha e comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos elementos do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, 
será feita ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo disciplinar do nosso departamento.” 
 

Domínio cognitivo 

Trabalhos (trabalho escrito)      40% 

Qualidade e rigor nos trabalhos apresentados    15% 

Produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas     5% 

 

Domínio atitudinal 

Assiduidade nas aulas/ sessões síncronas      8%  

Comportamento/ sessões síncronas      8% 

Realização das tarefas propostas      8%      

Cumprimento dos prazos de entrega das tarefas propostas   8% 

Relação interpessoal/ sessões síncronas     8% 

Nota 

No caso em que o aluno não dispõe de computador ou não tem acesso à internet, situações devidamente comprovadas, aplica-se as seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído à assiduidade nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à realização das tarefas propostas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Apresentação dos materiais e trabalhos 
 

G - Bem-estar, saúde e ambiente  

H - Sensibilidade estética e artística 

J - Consciência e domínio do corpo 

 

 

                    Material 

 

      8% 

Responsabilidade 8% 

Relação interpessoal 8% 



 

 

 

 

CEF de Empregado(a) de Restaurante/Bar 

Adenda - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2.º Período – 2020/2021 

O formador das disciplinas de Serviço de Restaurante/Bar (SRB); Serviços Especiais de 

Restaurante/Bar (SERB) e de Serviço de Cafetaria, Balcão e Mesa (SCBM) do Curso de Educação e 

Formação de Empregado(a) de Restaurante/Bar considerara que, face aos constrangimentos 

verificados pela atual situação pandémica e, perante uma nova realidade que reorienta o ensino 

para o formato de aulas de Ensino à Distância a operacionalizar ao longo do 2.º período letivo e 

sempre que se verifique a situação de E@D, se deve proceder a uma adequação dos critérios de 

avaliação do Agrupamento no que respeita às referidas disciplinas que lecionam. 

Neste sentido, e de acordo com o ponto 2, do art.º 2.º do Dec. Lei 14-G/2020, de 13 de abril, 

consideram pertinente o peso anteriormente definido para os testes/fichas de avaliação (e demais 

parâmetros que carecem da presença física do aluno, como sendo a participação em sala de aula, p 

ex.) será, no contexto atual de pandemia, atribuído a outros elementos de avaliação que o professor 

responsável pela disciplina considere pertinentes. 

Os alunos e respetivos EE deverão naturalmente informados de quais os elementos que irão 

substituir as testes/fichas de avaliação e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação 

atribuída. 

De acordo com o exposto são apresentadas, de seguida, as adendas definidas. 

 
 

 



 

 

 

 

Parâmetros/ 
Competências 

Instrumentos de Avaliação PESO 
Alteração 

Instrumentos de Avaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
co

m
pe

tê
nc

ia
s 

Testes 
Mini testes 
Fichas formativas 

 Capacidade de decidir 
que pensamento e 
raciocínios deve usar 
para analisar situações 
de contexto real, 
propostas em cada 
módulo; 

 Conhecimento e 
aplicação na resolução 
das diversas atividades 
propostas; 

 Capacidade para criar e 
reconhecer raciocínios 
válidos ou inválidos; 

 Capacidade de 
recolher, organizar e 
interpretar informação 
nos vários módulos; 

Capacidade de 
interpretar e explicar 
situações através de 
números, expressões, 
gráficos ou verbalmente. 

20% 

60% 
Avaliação das tarefas 

solicitadas 

Trabalho nas 
aulas práticas de 
restaurante/bar 

25% 

Trabalhos 
individual / grupo 
fora de sala de 
aula 

15% 

A
tit

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

Responsabilidade 
(autoavaliação, 
assiduidade e 
pontualidade) 

 Observação em sala de 
aula: 

 Grelha de registo 
diário/Grelha de 
Observação 

8% 

28% 

Assiduidade e 

pontualidade 

Aulas 

síncronas 

Participação 
(Empenho e 

desempenho) 
10% 

Atitude 

adequada e 

respeitosa 

Relação interpessoal 
(respeito pelo outro e 
trabalho cooperativo) 

10% 

Participação 

oral/Acompanha

mento das 

atividades 

Organização do dossier 

 Ter todas as fichas 
arquivadas e resolvidas 

 Conteúdos lecionados 
registados no dossier 

12% 

Monitorização do trabalho 

autónomo 

Cumprimento dos prazos 

de entrega das tarefas 

solicitadas 



 

 

 

 

Grupo disciplinar de Informática 

 

O peso anteriormente definido para as fichas de avaliação será, no contexto de pandemia,              

atribuído a outros elementos de avaliação que o grupo disciplinar de informática considera mais              
adequados. Deste modo, os critérios de avaliação definidos no início do ano letivo para os               

diferentes ciclos mantém-se. Os testes de avaliação serão, no entanto, substituídos por            

exercícios práticos, projetos e apresentações orientados, via comunicação síncrona (sessão          
quinzenal/semanal com cada uma das turmas) e assíncrona (contacto via mail e Google             

Classroom) pelas professoras responsáveis. Assim, no 2º e 3ºciclos, o parâmetro           
conhecimentos e competências manterá o peso de 80% e o parâmetro atitudes e valores 20%               

da nota final. Já nos cursos CEF e Profissional, o parâmetro conhecimentos e competências              

continuará a ter um peso percentual de 70% e o parâmetro atitudes e valores 30% da nota                 
final. Os alunos serão informados, com conhecimento dos respetivos DT´s, acerca deste ajuste             
na ponderação/classificação/pontuação atribuída, a cada parâmetro. 

 

Professoras:, 

Ângela Alexandre 

Filomena de Sousa 

 
 

Óbidos,30 de Outubro  de 2020 


