
Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Ano letivo 2020 / 2021 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO 520 - BIOLOGIA E GEOLOGIA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –10º ANO 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO1 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo: 
 
- Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 
conhecimentos; 
 
 

- Competências 
adquiridas nas 
atividades 
práticas, 
laboratoriais e 
experimentais* 

 
GEOLOGIA 10º 

 
        Geologia e métodos 

- Interpretar situações identificando exemplos de interações entre os subsistemas terrestres. 
- Utilizar princípios de raciocínio geológico na interpretação de evidências de factos da história da Terra. 
- Interpretar evidências de mobilismo geológico com base na teoria da Tectónica de Placas. 
- Distinguir processos de datação relativa de absoluta/radiométrica, identificando exemplos das suas potencialidades 

e limitações como métodos de investigação em geologia. 
 

       Estrutura e dinâmica da geosfera 
- Relacionar composição de lavas, tipo de atividade vulcânica, materiais expelidos e forma de edifícios vulcânicos, 

em situações concretas/ reais. 
- Explicar (ou prever) características de magmas e de atividade vulcânica ativa com base na teoria da Tectónica de 

Placas. 
- Distinguir vulcanismo ativo de inativo, justificando a sua importância para o estudo da história da Terra.  
- Localizar evidências de atividade vulcânica em Portugal e os seus impactes socioeconómicos. 
- Planificar e realizar atividades laboratoriais de simulação de aspetos de atividade vulcânica, identificando analogias 

e diferenças de escalas entre os modelos e os processos geológicos. 
- Caracterizar as ondas sísmicas quanto à origem, forma de propagação, efeitos e registo. 
- Interpretar dados de propagação de ondas sísmicas prevendo a localização de descontinuidades. 
- Relacionar a existência de zonas de sombra com as características da Terra e das ondas sísmicas. 
- Determinar graficamente o epicentro de sismos, recorrendo a sismogramas simplificados. 
- Usar a teoria da Tectónica de Placas para analisar dados de vulcanismo e sismicidade em Portugal e no planeta 

Terra, relacionando-a com a prevenção de riscos geológicos. 
- Discutir potencialidades e limitações dos métodos diretos e indiretos, geomagnetismo e geotermia no estudo da 

estrutura interna da Terra. 
- Interpretar modelos da estrutura interna da Terra com base em critérios composicionais e critérios físicos. 
- Relacionar as propriedades da astenosfera com a dinâmica da litosfera e Tectónica de Placas. 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

H 
 
I 
 

- Testes de avaliação; 
- Mini-testes; 
- Tarefas para avaliação; 

65% 

95% 

- Questões de aula; 
- Fichas de trabalho; 
- Chamadas orais; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou de 
grupo; 
- Portfolio, e-portfolio; 
- Realização das tarefas; 

30% 

Atitudinal 

- Responsabilidade: é pontual; possui o material necessário; cumpre regras e normas de conduta; autonomia; 
atitude crítica; 

- Empenho: presta atenção e cumpre as tarefas propostas; participa nas atividades de forma construtiva ; 
- Cooperação/colaboração: respeita a opinião dos outros; colabora nos trabalhos de grupo partilhando 

saberes e responsabilidades; 

E 
 

F  
 

G 
 
J 

- Grelha de registo de 
atitudes e valores no 
ensino a distância; 

 

5% 
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Observações 

• Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 
 
 
 
 

 
Adenda - "No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula e apresentação de trabalhos) será, no contexto atual de 
pandemia, atribuído outros elementos de avaliação formativa (Fichas de aplicação de conceitos/tarefas para avaliação/ concretização de tarefas propostas) que 
o professor responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que irão substituir as fichas de avaliação 
e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída." 

 
• Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
• A avaliação do segundo e terceiro período tem em conta a avaliação dos períodos anteriores, resultando da média aritmética de todas as fichas de trabalho e relatórios, e de todos os 

registos do desempenho em aula, das atitudes e valores. 
• Nos testes de 11º ano poderão ser também abordados temas do 10º ano que previamente serão indicados aos alunos. 
• *A componente prática e experimental tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir no final de cada período, de acordo com a Portaria 1322/2007 de 04 de Outubro, nos 

termos da alínea c), do nº 6 do artigo 9º, o que não se aplica no ensino a distância. 
• A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. 
• Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 

 
• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
0    a  9,4 Insuficiente 

9,5  a  13,4 Suficiente 
13,5 a  17,4 Bom 
17,5  a  20 Muito Bom 

 
• Nível a atribuir no final de cada período 

O nível a atribuir no final de cada período terá em conta que a avaliação é contínua. O nível atribuído aos alunos num dado momento do ano letivo deverá ter em conta tudo o que 
o aluno fez desde o início do ano e com igual peso para cada um dos três períodos. 

 

 

 

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, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 
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Ano letivo 2020 / 2021 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO 520 - BIOLOGIA E GEOLOGIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –10º ANO 
DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO 

PERFIL DO ALUNO1 
INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo: 
 
- Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 
conhecimentos; 
 
 

- Competências 
adquiridas nas 
atividades 
práticas, 
laboratoriais e 
experimentais* 

 
BIOLOGIA 10º 

        Unidade 1 - Biodiversidade 
- Relacionar a diversidade biológica com intervenções antrópicas que podem interferir na dinâmica dos ecossistemas. 
- Sistematizar conhecimentos de hierarquia e estrutura dos com base em dados recolhidos em suportes/ambientes diversificados. 
- Distinguir tipos de células com base em aspetos de ultraestrutura e dimensão: células procarióticas/ eucarióticas; células animais/ 

vegetais. 
- Caracterizar biomoléculas com base em aspetos químicos e funcionais, mobilizando conhecimentos de Química. 
- Observar células e/ou tecidos ao microscópio, tendo em vista a sua caracterização e comparação. 

 
Unidade 2 - Obtenção de matéria 

- Distinguir ingestão de digestão e de absorção em seres vivos heterotróficos com diferente grau de complexidade. 
- Interpretar o modelo de membrana celular com base na organização e características das biomoléculas constituintes. 
- Relacionar processos transmembranares com requisitos de obtenção de matéria e de integridade celular. 
- Integrar processos transmembranares e funções de organelos celulares para explicar processos fisiológicos. 
- Aplicar conceitos de transporte transmembranar para explicar a propagação do impulso nervoso ao longo do neurónio e na 

sinapse. 
- Interpretar dados experimentais sobre fotossíntese, mobilizando conhecimentos de Química. 

 
      Unidade 3 - Distribuição de matéria 

- Interpretar dados experimentais sobre mecanismos de transporte em xilema e floema. 
- Explicar movimentos de fluidos nas plantas vasculares com base em modelos, integrando aspetos funcionais e estruturais. 
- Relacionar características estruturais e funcionais de diferentes sistemas de transporte de animais com o seu grau de complexidade 

e adaptação às condições do meio em que vivem. 
-  Interpretar dados sobre composição de fluidos circulantes (sangue e linfa dos mamíferos) e sua função de transporte. 

 
Unidade 4 - Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 

- Interpretar dados experimentais relativos a fermentação e respiração aeróbia mobilizando conhecimentos de Química.  
- Relacionar a ultraestrutura de células procarióticas e eucarióticas com as etapas da fermentação e respiração. 

 
- Planificar e realizar atividades laboratoriais/ experimentais sobre difusão/ osmose, ao transporte nas plantas e metabolismo 

problematizando, formulando hipóteses e avaliando criticamente procedimentos e resultados. 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

H 
 
I 
 

- Testes de avaliação; 
- Mini-testes; 
- Tarefas para avaliação; 

65% 

95% 

- Questões de aula; 
- Fichas de trabalho; 
- Chamadas orais; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou de 
grupo; 
- Portfolio, e-portfolio; 
- Realização das tarefas 

30% 

Atitudinal 

- Responsabilidade: é pontual; possui o material necessário; cumpre regras e normas de conduta; autonomia; 
atitude crítica; 

- Empenho: presta atenção e cumpre as tarefas propostas; participa nas atividades de forma construtiva ; 
- Cooperação/colaboração: respeita a opinião dos outros; colabora nos trabalhos de grupo partilhando 

saberes e responsabilidades; 

E 
 

F  
 

G 
 
J 

- Grelha de registo de 
atitudes e valores no 
ensino a distância 
 

5% 
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Observações: 

• Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 
 
 
 
 

 
Adenda - "No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula e apresentação de trabalhos) serão, no contexto atual 
de pandemia, atribuídos outros elementos de avaliação formativa (Fichas de aplicação de conceitos/tarefas para avaliação/ concretização de tarefas propostas) 
que o professor responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que irão substituir as fichas de 
avaliação e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída." 

 
• Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
• A avaliação do segundo e terceiro período tem em conta a avaliação dos períodos anteriores, resultando da média aritmética de todas as fichas de trabalho e relatórios, e de todos os 

registos do desempenho em aula, das atitudes e valores. 
• Nos testes de 11º ano poderão ser também abordados temas do 10º ano que previamente serão indicados aos alunos. 
• *A componente prática e experimental tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir no final de cada período, de acordo com a Portaria 1322/2007 de 04 de Outubro, nos 

termos da alínea c), do nº 6 do artigo 9º, o que não se aplica no ensino a distância. 
• A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. 
• Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 

 
• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
0    a  9,4 Insuficiente 

9,5  a  13,4 Suficiente 
13,5 a  17,4 Bom 
17,5  a  20 Muito Bom 

 
 

• Nível a atribuir no final de cada período 
O nível a atribuir no final de cada período terá em conta que a avaliação é contínua. O nível atribuído aos alunos num dado momento do ano letivo deverá ter em conta tudo o que 
o aluno fez desde o início do ano e com igual peso para cada um dos três períodos. 

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, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 
Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
GRUPO 520 - BIOLOGIA E GEOLOGIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –11º ANO 
DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO 

PERFIL DO ALUNO1 
INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo: 
 
- Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 
conhecimentos; 
 
 

- Competências 
adquiridas nas 
atividades 
práticas, 
laboratoriais e 
experimentais.* 

BIOLOGIA 11º 
   Unidade 5 - Crescimento, renovação e diferenciação celular 
 - Caracterizar e distinguir os diferentes tipos de ácidos nucleicos em termos de composição, estrutura e função. 
 - Explicar processos de replicação, transcrição e tradução e realizar trabalhos práticos que envolvam leitura do código. 
 - Relacionar a expressão da informação genética com as características das proteínas e o metabolismo das células. 
 - Interpretar situações relacionadas com mutações génicas, com base em conhecimentos de expressão genética. 
 - Explicar o ciclo celular e a sequência de acontecimentos que caracterizam mitose e citocinese em células animais e vegetais e 
interpretar gráficos da variação do teor de ADN durante o ciclo celular. 
 - Realizar procedimentos laboratoriais para observar imagens de mitose em tecidos vegetais. 
 
   Unidade 6 - Reprodução 
 - Discutir potencialidades e limitações biológicas da reprodução assexuada e sua exploração com fins económicos. 
 - Planificar e realizar procedimentos laboratoriais e/ou de campo sobre processos de reprodução assexuada. 
 - Comparar os acontecimentos nucleares de meiose (divisões reducional e equacional) com os de mitose. 
 - Relacionar o caráter aleatório dos processos de fecundação e meiose com a variabilidade dos seres vivos. 
 - Identificar e sequenciar fases de meiose, nas divisões I e II. 
 - Interpretar ciclos de vida (haplonte, diplonte e haplodiplonte), utilizando conceitos de reprodução, mitose, meiose e fecundação 
 - Explicar a importância da diversidade dos processos de reprodução e das características dos ciclos de vida no crescimento das 
populações, sua variabilidade e sobrevivência. 
 
   Unidade 7 - Evolução Biológica 
 - Distinguir modelos (autogénico e endossimbiótico) que explicam a génese de células eucarióticas. 
 - Interpretar situações concretas à luz do Lamarckismo, do Darwinismo e da perspetiva neodarwinista. 
 - Explicar situações que envolvam processos de evolução divergente/ convergente. 
 - Explicar a diversidade biológica com base em modelos e teorias aceites pela comunidade científica. 
 
   Unidade 8 - Sistemática dos Seres Vivos 
 - Distinguir sistemas de classificação fenéticos de filogenéticos, identificando vantagens e limitações.  
 - Caracterizar o sistema de classificação de Whittaker modificado, reconhecendo que existem sistemas mais recentes, nomeadamente 
o que prevê a delimitação de domínios (Eukaria, Archaebacteria, Eubacteria). 
 - Explicar vantagens e limitações inerentes a sistemas de classificação e aplicar regras de nomenclatura biológica. 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

H 
 
I 
 

- Testes de avaliação; 
- Mini-testes; 
- Tarefas para avaliação; 

65% 

95% 

- Questões de aula; 
- Fichas de trabalho; 
- Chamadas orais; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou de 
grupo; 
- Portfolio, e-portfolio; 
- Realização das tarefas. 
 

30% 

Atitudinal 

- Responsabilidade: é pontual; possui o material necessário; cumpre regras e normas de conduta; autonomia; 
atitude crítica; 

- Empenho: presta atenção e cumpre as tarefas propostas; participa nas atividades de forma construtiva ; 
- Cooperação/colaboração: respeita a opinião dos outros; colabora nos trabalhos de grupo partilhando saberes 

e responsabilidades; 

E 
 

F  
 

G 
 
J 

- Grelha de registo de 
atitudes e valores no 
ensino a distância 

 

5% 
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Observações: 

• Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 

 
Adenda - "No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula e apresentação de trabalhos) será, no contexto atual 
de pandemia, atribuído outros elementos de avaliação formativa (Fichas de aplicação de conceitos/tarefas para avaliação/ concretização de tarefas 
propostas) que o professor responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que irão substituir 
as fichas de avaliação e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída." 

 
• Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
• A avaliação do segundo e terceiro período tem em conta a avaliação dos períodos anteriores, resultando da média aritmética de todas as fichas de trabalho e relatórios, e de todos 

os registos do desempenho em aula, das atitudes e valores. 
• Nos testes de 11º ano poderão ser também abordados temas do 10º ano que previamente serão indicados aos alunos. 
• *A componente prática e experimental tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir no final de cada período, de acordo com a Portaria 1322/2007 de 04 de Outubro, 

nos termos da alínea c), do nº 6 do artigo 9º. o que não se aplica no ensino a distância. 
• A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. 
• Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 

 
• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
0    a  9,4 Insuficiente 

9,5  a  13,4 Suficiente 
13,5 a  17,4 Bom 
17,5  a  20 Muito Bom 

 
 

 

 

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, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
GRUPO 520 - BIOLOGIA E GEOLOGIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –11º ANO 
DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO 

PERFIL DO ALUNO1 
INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo: 
 
- Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 
conhecimentos; 
 
 

- Competências 
adquiridas nas 
atividades 
práticas, 
laboratoriais e 
experimentais.* 

GEOLOGIA 11º 
    Rochas sedimentares 
 - Explicar características litológicas e texturais de rochas sedimentares com base nas suas condições de génese.  
 - Caracterizar rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas com base em tamanho, forma de sedimentos, composição mineralógica 
 - Explicar a importância de fósseis (de idade/de fácies) em datação relativa e reconstituição de paleoambiente. 
 - Aplicar princípios: horizontalidade, sobreposição, continuidade lateral, identidade paleontológica, interseção e inclusão. 
 - Realizar procedimentos laboratoriais para identificar propriedades de minerais (clivagem, cor, dureza, risca) e sua utilidade prática.  
 
    Rochas magmáticas 
 - Explicar texturas e composições mineralógicas de rochas magmáticas com base nas suas condições de génese. 
 - Classificar rochas magmáticas com base na composição química, composição mineralógica e ambientes de consolidação. 
 - Distinguir isomorfismo de polimorfismo, dando exemplos de minerais. 
 - Identificar laboratorialmente rochas magmáticas em amostras de mão e/ou no campo em formações geológicas. 
 
    Dobras e falhas 
 - Explicar deformações com base na mobilidade da litosfera e no comportamento dos materiais.  
 - Relacionar a génese de dobras e falhas com o comportamento (dúctil/ frágil) de rochas sujeitas a tensões. 
 - Interpretar situações de falha (normal/ inversa/ desligamento) salientando elementos de falha e tipo de tensões associadas. 
 - Interpretar situações de dobra (sinforma/ antiforma) e respetivas macroestruturas (sinclinal/anticlinal). 
 

Rochas metamórficas 
 - Relacionar fatores de metamorfismo com os tipos (regional e de contacto) e características texturais (presença ou ausência 
de foliação) e mineralógicas de rochas metamórficas. 
 - Caracterizar ardósia, micaxisto, gnaisse, mármore, quartzito e corneana (textura, composição mineralógica e química). 
 
    Exploração sustentada de recursos geológicos. 
 - Distinguir recurso, reserva e jazigo, tendo em conta aspetos de natureza geológica e económica.  
  - Interpretar dados relativos a processos de exploração de recursos geológicos, potencialidades, sustentabilidade e seus impactes 
nos subsistemas da Terra.  
 - Relacionar as características geológicas de uma região com as condições de formação de aquíferos (livres e cativos). 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

H 
 
I 
 

- Testes de avaliação; 
- Mini-testes; 
- Tarefas para avaliação; 

65% 

95% 

- Questões de aula; 
- Fichas de trabalho; 
- Chamadas orais; 
- Trabalhos de pesquisa 
individuais e/ou de 
grupo; 
- Portfolio, e-portfolio; 
- Realização das tarefas. 

-  

30% 

Atitudinal 

- Responsabilidade: é pontual; possui o material necessário; cumpre regras e normas de conduta; autonomia; 
atitude crítica; 

- Empenho: presta atenção e cumpre as tarefas propostas; participa nas atividades de forma construtiva ; 
- Cooperação/colaboração: respeita a opinião dos outros; colabora nos trabalhos de grupo partilhando 

saberes e responsabilidades; 

E 
 

F  
 

G 
 
J 

- Grelha de registo de 
atitudes e valores no 
ensino a distância 
 

5% 
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Observações: 

• Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 

 
Adenda - "No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula e apresentação de trabalhos) será, no contexto atual 
de pandemia, atribuído outros elementos de avaliação formativa (Fichas de aplicação de conceitos/tarefas para avaliação/ concretização de tarefas 
propostas) que o professor responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que irão substituir 
as fichas de avaliação e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída." 

 
• Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
• A avaliação do segundo e terceiro período tem em conta a avaliação dos períodos anteriores, resultando da média aritmética de todas as fichas de trabalho e relatórios, e de todos 

os registos do desempenho em aula, das atitudes e valores. 
• Nos testes de 11º ano poderão ser também abordados temas do 10º ano que previamente serão indicados aos alunos. 
• *A componente prática e experimental tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir no final de cada período, de acordo com a Portaria 1322/2007 de 04 de Outubro, 

nos termos da alínea c), do nº 6 do artigo 9º, o que não se aplica no ensino a distância. 
• A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. 
• Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 

 
 

• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 
Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

0    a  9,4 Insuficiente 
9,5  a  13,4 Suficiente 
13,5 a  17,4 Bom 
17,5  a  20 Muito Bom 

 

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, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 



 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA DE ÓBIDOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

12º do ENSINO SECUNDÁRIO – CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO: BIOLOGIA 2020/2021 
 

Domínios Instrumentos de 
Avaliação 

Peso 

 
Co

nh
ec

im
en

to
s e

 
co

m
pe

tê
nc

ias
 

 
 
 
 
 
 
- Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 

 
 
 

 

- Testes de avaliação; 
- Mini-testes; 
- Tarefas para avaliação; 

 
 

65% 
 

 
 
 
 
 
 

95% 
 
- Questões de aula; 
- Fichas de trabalho; 
- Chamadas orais; 
- Trabalhos de pesquisa individuais e/ou 
de grupo; 
- Portfolio, e-portfolio; 
- Realização das tarefas; 
 

 
 
 

30% 

 At
itu

de
s e

 V
alo

re
s 

 
- Responsabilidade: é pontual; possui o material necessário; 
cumpre regras e normas de conduta; autonomia; atitude 
crítica; 
- Empenho: presta atenção e cumpre as tarefas propostas; 

participa nas atividades de forma construtiva ; 
-Cooperação/colaboração: respeita a opinião dos outros; colabora nos 
trabalhos de grupo partilhando saberes e responsabilidades; 
 

 
- Grelha de registo de atitudes e valores 
no ensino a distância; 

 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

5% 

 
• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
0    a  9,4 Insuficiente 

9,5  a  13,4 Suficiente 
13,5 a  17,4 Bom 
17,5  a  20 Muito Bom 

 
Adenda - "No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula e 
apresentação de trabalhos) será, no contexto atual de pandemia, atribuído outros elementos de avaliação formativa 
(Fichas de aplicação de conceitos/tarefas para avaliação/ concretização de tarefas propostas) que o professor 
responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que 
irão substituir as fichas de avaliação e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída." 
 

• Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo 
coeficiente. 

• A avaliação do segundo e terceiro período tem em conta a avaliação dos períodos anteriores, resultando da média aritmética de 
todas as fichas de trabalho e relatórios, e de todos os registos do desempenho em aula, das atitudes e valores. 

• A componente prática e experimental tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir no final de cada período, de 
acordo com a Portaria 1322/2007 de 04 de Outubro, nos termos da alínea c), do nº 6 do artigo 9º, o que não se aplica no ensino à 
distância. 

• A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. 
• Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 

 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2020-2021 – atualizado em fevereiro2021 

 
ENSINO SECUNDÁRIO - 10ºano de escolaridade                                                                                                                           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
 -

  8
0%

 

Atividades Físicas 
Andebol, Futebol, Basquetebol, Voleibol 
Ginástica, Atletismo, Badminton, Dança, 

Softebol, Natação 

Nível Introdução em metade + 
Nível Elementar em metade das 

modalidades lecionadas 

A,B,C,D,H,I,J 

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 

Identifica e define as 
Capacidades Motoras e 

reconhece as diferentes formas 
da sua avaliação; 

Relaciona Aptidão Física e 
Saúde e identifica os fatores 

associados a um estilo de vida 
saudável; 

Aplica os conhecimentos 
relativos às Atividades Físicas 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento verbal 

Apresentação de 
trabalhos 
Outros 

20% 

A
T

IT
U

D
E

S
 

– 
20

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância 
cooperação 

E,F,G 

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

10% 

Desenvolvimento Pessoal 
Participação, Autonomia, 

Responsabilidade, Consciência 10% 

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 80% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não 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 
No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos mantém-se, 
alterando-se os descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 
O peso anteriormente definido para as Atividades Físicas será 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 60%, ao parâmetro de 
Relacionamento Interpessoal a ponderação de 20%, e ao parâmetro do Desenvolvimento Pessoal (não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal) atribuir-se-á uma 
ponderação de 20%.  



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2020-2021 – atualizado em fevereiro2021 

ENSINO SECUNDÁRIO – 11º ano de escolaridade                                                                                                                           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
 -

  

80
%

 

Atividades Físicas 
Andebol, Futebol, Basquetebol, Voleibol 
Ginástica, Atletismo, Badminton, Rugby, 

Orientação, Natação 

Nível Introdução em um terço + 
Nível Elementar em dois terços 

das modalidades lecionadas 

A,B,C,D,H,I,J 

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 

Conhece e interpreta factores de 
saúde associados à prática das 

atividades físicas; 
Conhece processos de controlo 
do esforço e identifica sinais de 

fadiga ou inadaptação à 
exercitação; 

Aplica os conhecimentos 
relativos às Atividades Físicas. 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento verbal 

Apresentação de 
trabalhos 
Outros 

20% 

A
T

IT
U

D
E

S
 

– 
20

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância 
cooperação 

E,F,G 

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

10% 

Desenvolvimento Pessoal 
Participação, Autonomia, 

Responsabilidade, Consciência 10% 

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 80% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não 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. 
No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos mantém-se, 
alterando-se os descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 
O peso anteriormente definido para as Atividades Físicas será 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 60%, ao parâmetro de 
Relacionamento Interpessoal a ponderação de 20%, e ao parâmetro do Desenvolvimento Pessoal (não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal) atribuir-se-á uma 
ponderação de 20%.  



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2020-2021 – atualizado em fevereiro2021 

ENSINO SECUNDÁRIO – 12º ano de escolaridade                                                                                                                           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
 -

  8
0%

 

Atividades Físicas 

3 desportos coletivos à escolha, 1 ginástica 
à escolha, Atletismo ( 1 salto, 1 lançamento, 

1 corrida à escolha e CLD), Outras ( 1 à 
escolha), Alternativas ( 1 à escolha) 

Nível Elementar em todas as 
modalidades lecionadas 

A,B,C,D,H,I,J 

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 

Conhece e interpreta os 
princípios fundamentais do 

treino; 
Compreende a relação entre a 
dosificação da intensidade e a 

duração do esforço; 
Aplica os conhecimentos 

relativos às Atividades Físicas. 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento verbal 

Apresentação de 
trabalhos 
Outros 

20% 

A
T

IT
U

D
E

S
 

– 
20

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância 
cooperação 

E,F,G 

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

10% 

Desenvolvimento Pessoal 
Participação, Autonomia, 

Responsabilidade, Consciência 10% 

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 80% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não 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 
No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos mantém-se, 
alterando-se os descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 
O peso anteriormente definido para as Atividades Físicas será 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 60%, ao parâmetro de 
Relacionamento Interpessoal a ponderação de 20%, e ao parâmetro do Desenvolvimento Pessoal (não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal) atribuir-se-á uma 
ponderação de 20%.  



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2020-2021 – atualizado em fevereiro2021 

ENSINO SECUNDÁRIO – Cursos Profissionais                                                                                                                                                              DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho Áreas de Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Ponder

ação 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 E
 C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

S
 -

 8
0%

 Atividades Físicas 
Depende do elenco modular 

do curso 
Atinge o nível de introdução ou nível 

elementar consoante o módulo lecionado 

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 

20% 

A
T

IT
U

D
E

S
 

– 
20

%
 Relacionamento interpessoal  

Demonstra Respeito pelo outro, Tolerância e 
Cooperação 

E – Relacionamento Interpessoal. 
F – Desenvolvimento pessoal e 

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

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

10% 

Desenvolvimento Pessoal 
Participação demonstrando Autonomia, 

Responsabilidade, e Consciência 10% 

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 
80% 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 (80%) e Atitudes (20%). Neste último não se incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal. 
Em cada módulo, 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 

No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos mantém-se, alterando-se os 

descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 

O peso anteriormente definido para as Atividades Físicas será 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 60%, ao parâmetro de Relacionamento 

Interpessoal a ponderação de 20%, e ao parâmetro do Desenvolvimento Pessoal (não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal) atribuir-se-á uma ponderação de 20%. 
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento Curricular de Expressões e Tecnologias 
 

Grupo Disciplinar: 600 - Artes Visuais               
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   Ensino Secundário - Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais 10.º, 11.º e 12.º   Disciplina: Desenho A 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
Cognitivo 

 
Apropriação e reflexão  
 
 
Interpretação e Comunicação 
 
 
Experimentação e Criação 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) 
Criativo (A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
 
 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 
Sistematizador/ organizador   (A, B, C, I, J) 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
Autoavaliador (transversal às áreas) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo   (C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro  (B, E, F, G) 

 
Trabalhos práticos realizados 
nas aulas e/ou testes 

 

80% 

 
 
 
 
 
 
 

95% 

 
Outros Instrumentos de 
avaliação: 
 
- Trabalhos realizados fora do 
contexto aula (diário gráfico, 
pesquisa e portfólio) 

- Observação do desempenho 

 

 

10% 
 

 

5% 

Atitudinal 

 

Empenho e responsabilidade (espírito  
crítico, participação,  cumprimento  de  
regras  e  tarefas, cooperação  com  o  
grupo,  participação  nas atividades  
realizadas  no  âmbito da comunidade 
escolar). 

 
Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 
Autoavaliador (transversal às áreas) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo  (C, D, E, F, G, I, J) 
Cuidador de si e do outro  (B, E, F, G) 

 

Observação em sala de aula: 

- Registos do professor  

- Grelha de registo diário 

 
 
 

5% 
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Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Cognitivo: na avaliação de trabalhos práticos e/ou testes, o resultado considera, com ponderação, a média aritmética dos resultados obtidos em cada período (peso 1, peso 
2 e peso 3, respetivamente) e a média aritmética dos resultados obtidos em Outros Instrumentos de Avaliação, desde o início do ano letivo. 
Na avaliação de Atitudinal, a média final considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo. 
A média final anual considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo. 
 

A avaliação é feita numa escala de 0 a 200% em correspondência direta com a escala de 0 a 20  valores.    
A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores.    
Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 
 

Ensino Secundário 

Classificação 
Avaliação  

quantitativa 
Avaliação 
qualitativa 

  0    a   9,4  0   a  94% Insuficiente 

 9,5   a  13,4  95   a  134% Suficiente 

 13,5   a  17,4     135  a  174% Bom 

 17,5   a  20     175  a  200% Muito Bom 

   

Áreas da Competência do Perfil dos Alunos * 

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, saúde e ambiente    

H   Sensibilidade estética e artística 

I   Saber científico, técnico e tecnológico 

J   Consciência e domínio do corpo 
  * Em cada nível de ensino será aprofundado.  
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento Curricular de Expressões e Tecnologias 
                                                                                    Grupo Disciplinar: 600 - Artes Visuais               

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   Ensino Secundário - Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais 10.ºe 11.º Disciplina: Geometria Descritiva A 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do perfil do aluno INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 
Cognitivo 

 
Perceção e Visualização 
 
 
Interpretação e Comunicação 
 
 
Formulação e Resolução 
 
 
Experimentação e Criação 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, D, I) 
Criativo (B, C, D) 
 
Crítico/Analítico (B, C, D, I) 
 
 
Indagador/ Investigador (C, D, F, I) 
Respeitador da diferença/ do outro (B, E, F) 
Sistematizador/ organizador (A, B, C, D,F,I) 
Questionador (D, F, I) 
Comunicador (B, E, F, I) 
Autoavaliador (A, B, C, D, F, H, I) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo (B, C, D, E, F ) 

Cuidador de si e do outro ( E, F,I) 

 
Testes 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

95% 

 
Outros Instrumentos de 
avaliação: 
 
- Fichas de Trabalho  

-Trabalhos/Exercícios 
realizados na aula (trabalhos 
individuais ou de grupo 
realizados durante as aulas ou 
delas decorrentes – produtos 
finais e processo). 

 

 

20% 
 

 

 

Atitudinal 

 

Empenho e responsabilidade (espírito  
crítico, participação,  cumprimento  de  
regras  e  tarefas, cooperação  com  o  
grupo,  participação  nas atividades  
realizadas  no  âmbito da comunidade 
escolar). 

 
Respeitador da diferença/ do outro (B, E, F) 
Autoavaliador ( A, B, C, D, F, H, I) 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Responsável/ autónomo   (B, C, D, E, F) 

Cuidador de si e do outro (E, F, I) 

 

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

 
 
 

5% 
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 2 

 

Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Cognitivo: na avaliação de trabalhos práticos e/ou testes, o resultado considera, com ponderação, a média aritmética dos resultados obtidos em cada período (peso 1, peso 
2 e peso 3, respetivamente) e a média aritmética dos resultados obtidos em Outros Instrumentos de Avaliação, desde o início do ano letivo. 
Na avaliação de Atitudinal, a média final considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo. 
A média final anual considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo. 
 

A avaliação é feita numa escala de 0 a 200% em correspondência direta com a escala de 0 a 20  valores.    
A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores.    
Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 
 

Ensino Secundário 

Classificação 
Avaliação  

quantitativa 
Avaliação 
qualitativa 

  0    a   9,4  0   a  94% Insuficiente 

 9,5   a  13,4  95   a  134% Suficiente 

 13,5   a  17,4     135  a  174% Bom 

 17,5   a  20     175  a  200% Muito Bom 

   

Áreas da Competência do Perfil dos Alunos * 
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, saúde e ambiente    

H   Sensibilidade estética e artística 

I   Saber científico, técnico e tecnológico 

J   Consciência e domínio do corpo 
  * Em cada nível de ensino será aprofundado.  
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Ano letivo 2019 / 2020 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO- 510 FÍSICO-QUÍMICA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –10º e 11º ano  

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo: 
 
- Aquisição, 

compreensão e 
aplicação de 
conhecimentos; 
 
 

- Competências 
adquiridas nas 
atividades 
práticas, 
laboratoriais e 
experimentais. 

      Os descritores de desempenho são os correspondentes a cada ano curricular  
conforme os do início do ano letivo 

 
 

 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 

AVALIAÇÃO FORMATIVA EM 
SESSÃO SÍNCRONA 
 
 
QUALIDADE DO TRABALHO 
ASSÍNCRONO  
 
 
 
 
 
TESTE/QUESTÃO AULA  

 
20% 

 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

35% 
95% 

ATIVIDADES 
LABORATORIAIS: 
     - Ficha laboratorial 
      - Mini teste 

 
 

10% 
20% 

Atitudinal 

- Responsabilidade: é pontual; faz-se acompanhar do material necessário; Cumpre regras e normas de conduta; 
- Empenho: presta atenção e cumpre as tarefas propostas; participa nas atividades de forma construtiva ; 
- Cooperação/colaboração: respeita a opinião dos outros; colabora nos trabalhos de grupo partilhando saberes e 

responsabilidades; 
- Autonomia: revela iniciativa e confiança nos seus raciocínios. 
- Atitude crítica: revela capacidade reflexiva e de avaliação. 

E 
 

F  
- Cumprimento de prazos 5% 
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Observações: 
● Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 

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, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

 
 

● Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
● A avaliação do segundo e terceiro período tem em conta a avaliação dos períodos anteriores, resultando da média aritmética de todas as fichas de trabalho e relatórios, e de todos os 

registos do desempenho em aula, das atitudes e valores. 
● Nos testes de 11º ano poderão ser também abordados temas do 10º ano que previamente serão indicados aos alunos. 
● A componente prática e experimental tem um peso de 30% no cálculo da classificação a atribuir no final de cada período, de acordo com a Portaria 1322/2007 de 04 de Outubro, nos 

termos da alínea c), do nº 6 do artigo 9º. 
● A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. 
● Outros instrumentos de avaliação poderão ser classificados com uma apreciação qualitativa de acordo com os seguintes valores: 

 
● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
0    a  9,4 Insuficiente 

9,5  a  13,4 Suficiente 
13,5 a  17,4 Bom 
17,5  a  20 Muito Bom 

 
 
 

Adenda - No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula e apresentação de trabalhos) será, no contexto atual de pandemia, 
atribuído outros elementos de avaliação formativa (Fichas de aplicação de conceitos/tarefas para avaliação/ concretização de tarefas propostas) que o professor 
responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que irão substituir as fichas de avaliação e de como será feita 
a ponderação/classificação/pontuação atribuída. 
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
10º Ano- Formação Geral- Nível (B1.1/ B1.2) 

GRUPO 330 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação 
dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 
disciplinas. 
 
Compreensão escrita  
Ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas 
temáticas apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à 
informação visual disponível; identificar o tipo de texto; 
descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do 
texto oral e escrito que introduzem mudança de estratégia 
discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação 
explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
Produção e Interação escrita  
Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como 
este se relaciona com os universos culturais dos outros; relacionar a 
sua cultura de origem com outras culturas com que contacta, 
relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais, 
demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas 
perante outros povos, sociedades e culturas. 
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, no âmbito das 
áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
 
Produção e Interação oral  
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; 
produzir, de forma simples e breve mas articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.  

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

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

 

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 
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. Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar 
formas alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à 
reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível; 
interagir com eficácia progressiva, participando em discussões, no 
âmbito das áreas temáticas. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como 
este se relaciona com os universos culturais dos outros; relacionar a 
sua cultura de origem com outras culturas com que contacta, 
relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais, 
demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas 
perante outros povos, sociedades e culturas. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Adaptar o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário e 
expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas. 
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência 
emocional em situações conhecidas e novas; interagir com o outro, 
pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando feedback 
construtivo para atingir o objetivo proposto.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; 
demonstrar progressivamente autonomia na pesquisa, 
compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 
suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo 
interdisciplinares.  
 
Pensar criticamente  
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente, com apresentação de pontos de vista e opiniões, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade 
em contexto  
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e 
vivência pessoal, recorrendo ao pensamento crítico e criativo; 
elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos relacionados com 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A, B, E, F, H ) 
 
 
 
 
 
 

(Transversal às áreas ) 
 
 
 
(B, C, D, E, F ) 
 

 
 

 
 
 
(C, D, E, F, G, I, J ) 
 
 
 
 
 
 
(B, E, F, G)  
 
 
 
 
 
(Transversal às áreas)  
 
 
 
 

 
Informal 

 
Intervenções orais em sala de 

aula 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5% 

 

 

25% 
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as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a 
avaliação realizada de modo a melhorar o seu desempenho; 
demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias 
autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo flexível às 
exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; reformular 
o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida; 
realizar atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, 
diários e grelhas de progressão de aprendizagem. 

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

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 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

5% 
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Observações:   
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respectivo coeficiente. 
 

 
- Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, e no 1.º período, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a 
média obtida em todos os instrumentos de avaliação do 1.º período, com peso 1, e a média obtida em todos os instrumentos de avaliação do 2.º período, com peso 2. No 3.º período, o resultado considera a média 
obtida em todos os instrumentos de avaliação do 1.º período, com peso 1, a média obtida em todos os instrumentos de avaliação do 2.º período, com peso 2, e a média obtida em todos os instrumentos de 
avaliação do 3.º período, com peso 2 também (1.º = 1  /  2.º= 1+2+2  /  3.º= 1+2+2+2+2). 
 

 
- Na avaliação de Atitudes e Valores a média final resulta da média aritmética dos resultados obtidos desde o início do ano.   
 

 
- Em cada teste escrito, é atribuído a cada capacidade avaliada o mesmo valor, decorrendo a classificação final da média dos resultados obtidos.  
 

 
- A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. Apreciações qualitativas consideram os seguintes valores: 
 
 
 
 

Insuficiente 0        a     9,4 

Suficiente 9,5     a   13,4 

Bom 13,5   a   17,4 

Muito Bom 17,5   a   20 
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Adenda aos Critérios de Avaliação – Ensino Secundário – 2.ºPeríodo 
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  -  95% 
Instrumentos de avaliação: 
- exercícios de compreensão oral; exercícios de compreensão escrita; exercícios de funcionamento da língua e produção de enunciados escritos – 45% 
- trabalhos de projeto - atividades de produção escrita – 25% 
- apresentações orais – 20% 
- produção de enunciados orais – 5% 

Domínio Atitudinal  - 5% 
- assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas – 1% 

- empenho no cumprimento de tarefas – 2% 

- responsabilidade – 1% 
- autonomia – 1% 

 

Tendo em conta que o 2º período deste ano letivo será todo em ensino à distância, o grupo decidiu modificar a ponderação relativa ao período em 

causa. Assim, este passará a ter peso 1. 

O grupo decidiu ainda que a avaliação deste período será realizada através de observação direta nas aulas síncronas e do cumprimento das tarefas 

realizadas nas aulas assíncronas. 

 
 

                                                                                                Óbidos, 5 de fevereiro de 2021                                                                                      

                                             Grupo – 330 Inglês - 3.ºciclo/Secundário    
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 11.º ano - FORMAÇÃO GERAL       

GRUPO 330 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, emoções, 
pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita e 
implícita em diversos tipos de texto; identificar marcas do texto 
oral que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto 
e de argumentação; interagir progressivamente na diversidade da 
língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo 
falantes de culturas distintas.  
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar 
palavras-chave, ideias presentes no texto, marcas do texto oral e 
escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de 
assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e 
implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções 
do(a) autor(a).  
 

Interação escrita  
Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar 
respostas adequadas; responder a um questionário, email, chat e 
carta, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
dentro das áreas temáticas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.  
 
Produção escrita  
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; elaborar 
textos claros e variados, de modo estruturado, atendendo à sua 

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

(A, F, G, I, J)  
 
 

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 
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função e destinatário.  
 
Interação oral  
Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo 
pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou 
repetição; usar formas alternativas de expressão e compreensão, 
recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais 
compreensível.  
 
Produção oral  
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; 
produzir enunciados para descrever, narrar e expor informações e 
pontos de vista.  
 
 

Reconhecer realidades interculturais distintas  
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura 
perante novas experiências e ideias, face a outras sociedades e 
culturas; manifestar interesse em conhecer as mesmas e sobre elas 
realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de origem com 
outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e sistema de 
valores culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; 
desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à 
compreensão e convivência multicultural; alargar conhecimentos 
acerca dos universos socioculturais dos países de expressão inglesa.  
 

Comunicar eficazmente em contexto  
Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, 
recorrendo a vocabulário e expressões idiomáticas, bem como 
estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na comunicação 
em situações reais.  
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência 
emocional em situações conhecidas e novas; interagir com o outro, 
pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando feedback 
construtivo para atingir o objetivo proposto.  

 
 
 
 
(C, D, F, H, I)  
 
 
 
 
 
 
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
 
(A, B, E, F, H)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(transversal às áreas)  
 
 
 
 
 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5% 

 

 

25% 
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Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; 
demonstrar autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos 
resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares.  
 
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  
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e 
vivência pessoal, recorrendo ao pensamento crítico e criativo; 
elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos relacionados com 
as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a 
avaliação realizada de modo a melhorar o seu desempenho; 
demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias 
autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo flexível às 
exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; reformular 
o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida; 
realizar atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, 
diários e grelhas de progressão de aprendizagem.  

 

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

 
 
 
 
 
(B, E, F, G)  

 

   

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 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

5% 
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Observações:   
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respectivo coeficiente. 
 

 
- Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, e no 1.º período, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a 
média obtida em todos os instrumentos de avaliação do 1.º período, com peso 1, e a média obtida em todos os instrumentos de avaliação do 2.º período, com peso 2. No 3.º período, o resultado considera a média 
obtida em todos os instrumentos de avaliação do 1.º período, com peso 1, a média obtida em todos os instrumentos de avaliação do 2.º período, com peso 2, e a média obtida em todos os instrumentos de 
avaliação do 3.º período, com peso 2 também (1.º = 1  /  2.º= 1+2+2  /  3.º= 1+2+2+2+2). 
 

 
- Na avaliação de Atitudes e Valores a média final resulta da média aritmética dos resultados obtidos desde o início do ano.   
 

 
- Em cada teste escrito, é atribuído a cada capacidade avaliada o mesmo valor, decorrendo a classificação final da média dos resultados obtidos.  
 

 
- A avaliação sumativa é expressa no final dos períodos numa escala de 0 a 20 valores. Apreciações qualitativas consideram os seguintes valores: 
 
 
 
 

Insuficiente 0        a     9,4 

Suficiente 9,5     a   13,4 

Bom 13,5   a   17,4 

Muito Bom 17,5   a   20 
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Adenda aos Critérios de Avaliação – Ensino Secundário – 2.ºPeríodo 
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  -  95% 
Instrumentos de avaliação: 
- exercícios de compreensão oral; exercícios de compreensão escrita; exercícios de funcionamento da língua e produção de enunciados escritos – 45% 
- trabalhos de projeto - atividades de produção escrita – 25% 
- apresentações orais – 20% 
- produção de enunciados orais – 5% 

Domínio Atitudinal  - 5% 
- assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas – 1% 

- empenho no cumprimento de tarefas – 2% 

- responsabilidade – 1% 
- autonomia – 1% 

 

Tendo em conta que o 2º período deste ano letivo será todo em ensino à distância, o grupo decidiu modificar a ponderação relativa ao período em 

causa. Assim, este passará a ter peso 1. 

O grupo decidiu ainda que a avaliação deste período será realizada através de observação direta nas aulas síncronas e do cumprimento das tarefas 

realizadas nas aulas assíncronas. 

 

                                                                                                Óbidos, 5 de fevereiro de 2021                                                                                      

                                             Grupo – 330 Inglês - 3.ºciclo/Secundário   
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
12º Ano- Cursos Profissionais 

GRUPO 330 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Compreender diversos tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação complexas, no âmbito das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras áreas do conhecimento; 
interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) 
autor(a) e informação explícita e implícita; compreender um 
leque variado de enunciados orais, tanto em presença como 
através dos media; interagir na diversidade da língua inglesa em 
contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas 
distintas.  

 

Compreensão escrita  
Ler e compreender textos extensos, literários e não literários, e 
identificar diferenças de estilo; interpretar informação explícita e 
implícita em diversos tipos de texto, relacionando-a com o seu 
conhecimento e vivência pessoal  
 

Interação escrita  
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, no âmbito das 
áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.  
 
Produção escrita  
Elaborar, sem dificuldade, textos claros e variados, de modo fluente 
e estruturado, atendendo à sua função e destinatário; elaborar 
textos complexos, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, 
desenvolvendo linhas de argumentação consistentes e 
fundamentadas; reformular o trabalho escrito, adequando-o à 
tarefa proposta.  

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

(A, F, G, I, J)  
 
 
 

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 
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Interação oral  
Interagir com espontaneidade, fluência e eficácia em língua inglesa, 
participando em discussões, defendendo pontos de vista e 
opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos previamente; apresentar e discutir 
detalhadamente as áreas temáticas, desenvolvendo linhas de 
argumentação consistentes e fundamentadas. 
 
Produção oral  
Exprimir-se de forma clara e detalhada sobre as áreas temáticas; 
verbalizar perceções, experiências e opiniões; apresentar 
informação de uma forma clara e sequenciada  
 
 

Reconhecer realidades interculturais distintas  
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura 
perante novas experiências e ideias, face a outras sociedades e 
culturas; manifestar interesse em conhecer as mesmas e sobre elas 
realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de origem com 
outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e sistema de 
valores culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; 
desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à 
compreensão e convivência multicultural; alargar conhecimentos 
acerca dos universos socioculturais dos países de expressão inglesa.  
 

Comunicar eficazmente em contexto  
Demonstrar abertura para utilizar a língua inglesa num registo 
apropriado, mesmo que para tal tenha que se expor ao risco, 
revelando vontade de comunicar em situações reais.  
 
Colaborar em pares e em grupos  
Mobilizar competências prévias e participar em atividades de par e 
grupo para atingir o objetivo proposto, revelando  
inteligência emocional em situações conhecidas e/ou novas; 
interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, 
aceitando feedback construtivo; planificar uma atividade de acordo 

com o tipo de texto e o seu destinatário.  
 
 
 

 
(C, D, F, H, I)  
 
 
 
 
 
 
 
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
 
(A, B, E, F, H)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(transversal às áreas)  
 
 
 
 
(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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 
 

 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; 
demonstrar autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos 
resultados obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; 
contribuir para projetos de grupo interdisciplinares.  
 
Pensar criticamente  
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente e defendendo pontos de vista e opiniões, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas  
.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade 
em contexto  
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e 
vivência pessoal, recorrendo ao pensamento crítico e criativo; 
elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos relacionados com 
as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a 
avaliação realizada de modo a melhorar o seu desempenho e 
demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem; demonstrar capacidades de auto-regulação do 
processo de aprendizagem, refletindo sobre o mesmo e procurar 
soluções para eventuais dificuldades; demonstrar autonomia na 
pesquisa de informação, compreensão e partilha dos resultados da 
mesma, utilizando várias fontes; realizar atividades de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de avaliação da 

aprendizagem.  
 

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

 
 
 
 
 
(B, E, F, G)  
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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. 
 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

CPNS 

Insuficiente   0         a        9,4 

Suficiente   9,5      a      13,4 

Bom 13,5      a      17,4 

Muito Bom 17,5      a      20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudinal Realizar as tarefas propostas em aula, e fora dela; 
 
Apresentar o material escolar;5 
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 

15% 

5% 

5% 

5% 

30% 
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Adenda aos Critérios de Avaliação – Ensino Profissional - 3ºPeríodo 
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.ºciclo/Secundário   
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Ano letivo 2020/2021 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais E@D           

 
GRUPO 500 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 10.º, 11.º e 12.º ANO – Cursos Científico-Humanísticos 

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% 

95% 
 

Concretização das 
tarefas propostas 

 
 

 

10% 

 

Qualidade das tarefas 
apresentadas 

15% 

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 e 
regulamento interno e plano E@D) 

5% 
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Observações:  
Na avaliação de testes e Questões Aula, esse resultado considera, com ponderação, a média aritmética dos resultados obtidos em cada período (avaliação escrita do 1.º período com peso 1; avaliação escrita do 
2.º período com peso 2; a avaliação escrita do 3.º período com peso 2). 
Na avaliação do domínio Atitudinal, a média final considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo.  

Adenda - No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes de avaliação, questões de aula, trabalhos de grupo e apresentações orais) será, no contexto atual de pandemia, atribuído outros elementos 
de avaliação formativa/sumativa (Testes formativos/Fichas de trabalho/Tarefas para avaliação/Concretização de tarefas propostas/Qualidade das tarefas apresentadas) que o professor responsável pela disciplina 
considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os elementos que irão substituir as fichas de avaliação e de como será́ feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída. O domínio cognitivo 
terá peso 1, no 2.º e 3.º período, a manter-se o ensino E@D. 

 



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Geografia A – Secundário 

E@D – 2020/21 

 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 serão informados de quais os elementos que 

irão substituir os instrumentos de avaliação realizados presencialmente e de como 

será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída."   

 

Grupo 

disciplinar 

Operacionalização da adenda 

 

420 – Geografia  Geografia A - 10.ºe 11.º anos 

• Aula síncrona (50%) 

• Presença – 5% 
• Participação – 10% 

• Cumprimento de regras – 5% 

• Realização das tarefas – 10% 
• Avaliação – fichas de escolha múltipla (google docs) – 

20%   
 

• Atividade semanal (40%)   

• Realização das tarefas – 15% 
• Cumprimento do prazo de entrega – 10%   
• Avaliação/Observações – 15% 

 

Responsabilidade (10%) 

Fevereiro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Filosofia (10º e 11º anos) e Psicologia B (12º anos) 

E@D – 2020/21 

 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 serão informados de quais os elementos que 

irão substituir os instrumentos de avaliação realizados presencialmente e de como 

será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída."   

 

Grupo 

disciplinar 

Operacionalização da adenda 

 

410 – Filosofia Avaliação nas disciplinas de Filosofia (10º e 11º anos) e 

Psicologia B (12ºano ) em regime de E@D. 

 

• Domínio cognitivo: tarefas desenvolvidas no âmbito do E@D - 

95% 

 

•Cumprimento das várias tarefas solicitadas - 20 % 

 

(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) 

  

•Qualidade do desempenho na realização das várias tarefas 

solicitadas - 75% 

 

• Domínio atitudinal:  5% - sem alteração. 

Fevereiro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

História A  (10º e 11º anos) e História da Cultura e das Artes 

(11º ano)  

E@D – 2020/21 

 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 serão informados de quais os elementos que 

irão substituir os instrumentos de avaliação realizados presencialmente e de como 

será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída."   

 

Grupo 

disciplinar 

Operacionalização da adenda 

 

400 – História  Parâmetros de avaliação –História A (10º e 11º anos)  

e História da Cultura e das Artes (11º ano) 

 Domínio cognitivo - 95% 

• Aula síncrona: 45% 

• Participação voluntária 15% 

• Realização de tarefas 5% 
• Avaliação oral – 25% 

 

• Atividade assíncrona: 50% 

• Nº de realização de tarefas dentro do prazo – 20% 

• Avaliação das tarefas – 30% 

 

Domínio atitudinal - 5% 

 

• Assiduidade – 1% 

• Pontualidade – 2% 

• Cumprimento de regras – 2% 

 

Fevereiro de 2021 
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ENSINO SECUNDÁRIO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 
 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Interpretar o(s) discursos(s) do género debate.  
- Apreciar a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um 
debate.  
- Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
 
Expressão oral 
- Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, 
argumentos e respetivos exemplos.  
- Participar construtivamente em debates em que se explicite e justifique 
pontos de vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se 
reformulem posições.  
- Produzir textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação 
de estruturas sintáticas. Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 
produzidos por si próprio através da discussão de diferentes pontos de vista. 
 
Leitura 
- Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade 
argumentativa dos géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  
- Realizar leitura crítica e autónoma. Interpretar o texto, com especificação 
do sentido global e da intencionalidade comunicativa.  
- Analisar a organização interna e externa do texto.  
- Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto.  
- Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento 
da informação.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas. 
 
Educação literária 
- Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 
produzidas no século XX. 

 

 

 

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, saúde e ambiente  

H - Sensibilidade estética e artística 

I - Saber científico, técnico e tecnológico 

J - Consciência e domínio do corpo 

 

 
 
Testes de compreensão 
oral 
 

 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

Produção/ intervenção 
oral/ 
Projeto de leitura 

 

10% 

 
 
 
 
 
Participação oral 

 
 

5% 

 
Testes de avaliação 
escrita 
 

 
 

70% 

Produção escrita/  
Projeto de leitura 

 
5% 
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- Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função de 
grandes marcos históricos e culturais.  
- Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre 
os elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
- Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores 
e marcos históricos e culturais. 
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, 
pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores 
diferentes.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, 
a apresentar publicamente em suportes variados. 
 
Expressão escrita 
- Escrever textos de opinião, apreciações críticas, exposições sobre um tema. 
Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
relevante.  
- Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos 
planificados.  
- Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para 
aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação da versão final. 
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como referenciação 
bibliográfica de acordo com normas específicas. 
 
Gramática 
- Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português (processos 
irregulares de formação de palavras).  
- Realizar análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à 
frase, ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo 
adverbial.  
- Sistematizar conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre 
constituintes, orações e frases.  
- Distinguir frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor 
imperfetivo, situação genérica, situação habitual e situação iterativa).  
- Demonstrar, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as 
cadeias referenciais.  
- Avaliar um texto com base nas propriedades que o configuram (processos 
de coerência e coesão). 
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Observação 1  

Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de testes, o resultado considera, com ponderação, a média dos resultados obtidos em cada período (peso 1, peso 2 e peso 3, respetivamente). 
Nos outros instrumentos de avaliação, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do ano letivo. 

 
Observação 2 
 Documento elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/ 2018, tendo por base o Perfil do Aluno para o Século XXI e as Aprendizagens Essenciais/ Articulação com o Perfil dos Alunos. 
 

A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
ENSINO SECUNDÁRIO 

0 a 9,4 Insuficiente 

9,5 a 13,4 Suficiente 

13,5 a 17,4 Bom 

17,5 a 20 Muito Bom 

  

 
 

ADENDA: “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 elementos do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas 

de avaliação e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definida por cada grupo disciplinar do nosso 

departamento.” 

 
 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
 
 
 
 
Empenho e responsabilidade 

 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e ambiente  

H - Sensibilidade estética e artística 

J - Consciência e domínio do corpo 

 

 
 

Observação na sala de aula 
(Registos do professor) 

 
 

5% 
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Critérios de Avaliação – Adenda  

 

Domínio cognitivo 

Testes de avaliação escrita  

Testes de avaliação oral 

    

 

Realização das tarefas e qualidade e rigor nos trabalhos apresentados (aulas 

síncronas e assíncronas) 

Produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas    

 

35% (média do 1.º Período) * (tinhas 30%-35%) 

40% 

 

 

10% 

 

10% 

Domínio atitudinal 

Assiduidade nas aulas/ sessões síncronas e cumprimento  

dos prazos de entrega das tarefas propostas     

 

 

5% 

 

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 realização das tarefas e qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, será avaliado apenas o cumprimento das tarefas propostas. 

 

* Salvaguarda-se situações em que as turmas já tenham realizado teste de avaliação escrita presencial. 

  

 
 

 
 

Óbidos, fevereiro de 2021          /          Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 
 
 
 
 

 


