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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 7.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compreensão do oral 
- Compreender textos orais identificando 
assunto, tema e intenção comunicativa (expor, 
informar, narrar, descrever, expressar 
sentimentos, persuadir), com base em 
inferências. 
- Destacar o essencial de um texto audiovisual, 
tendo em conta o objetivo da 
audição/visionamento. 
- Sintetizar a informação recebida pela tomada 
de notas das ideias-chave. 
 

Expressão oral 
- Planificar textos orais tendo em conta os 
destinatários e os objetivos de comunicação.  
- Usar a palavra com fluência, correção e 
naturalidade em situações de intervenção formal, 
para expressar pontos de vista e opiniões e fazer 
a exposição oral de um tema.  
- Respeitar as convenções que regulam a 
interação discursiva, em situações com diferentes 
graus de formalidade.   
- Usar mecanismos de controlo da produção 
discursiva a partir do feedback dos 
interlocutores. 
- Avaliar o seu próprio discurso a partir de 
critérios previamente acordados com o professor. 

 

 

 

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 avaliação escrita e oral 

 
 
 
 

 

 

 

70% 

 
 
 
 
 

 
 

 
85% 

 

 

Produção/ intervenção oral 

Produção escrita 

Projeto de leitura 

 
 

 

 

 

15% 
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Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: biografia, textos de géneros 
jornalísticos de opinião (artigo de opinião, 
crítica), textos publicitários.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto. 
- Fazer inferências devidamente justificadas.  
- Identificar tema(s), ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos, opiniões.  
- Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (partes e subpartes). 
- Compreender a utilização de recursos 
expressivos para a construção de sentido do 
texto. 
- Identificar, nas mensagens publicitárias, a 
intenção persuasiva, os valores e modelos 
projetados.  
- Expressar, com fundamentação, pontos de vista 
e apreciações críticas suscitadas pelos textos 
lidos.  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento 
da informação. 
 

Educação literária 
- Ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de 
oito autores diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa e um texto 
dramático).  
- Interpretar os textos em função do género 
literário. 
- Identificar marcas formais do texto poético: 
estrofe, rima, esquema rimático e métrica 
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(redondilha maior e menor).  
- Reconhecer, na organização do texto dramático, 
ato, cena, fala e indicações cénicas. 
- Analisar o modo como os temas, as experiências 
e os valores são representados na obra e 
compará-lo com outras manifestações artísticas 
(música, pintura, escultura, cinema, etc.).  
- Explicar recursos expressivos utilizados na 
construção do sentido (enumeração, pleonasmo 
e hipérbole). 
- Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes variados. 
- Desenvolver um projeto de leitura que integre 
objetivos pessoais do leitor e comparação de 
diferentes textos (obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a)). 

Expressão escrita 
- Elaborar textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao destinatário e à finalidade 
(informativa ou argumentativa) no âmbito de 
géneros como: resumo, exposição, opinião, 
comentário, biografia e resposta a questões de 
leitura.  
- Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de 
informação por parágrafos. 
- Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em 
vista a continuidade de sentido, a progressão 
temática e a coerência global do texto.  
- Redigir textos com processos lexicais e 
gramaticais de correferência e de conexão - 
interfrásica mais complexos com adequada 
introdução de novas informações, evitando 
repetições e contradições.  
- Escrever com propriedade vocabular e com 
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respeito pelas regras de ortografia e de 
pontuação.  
- Avaliar a correção do texto escrito 
individualmente e com discussão de diversos 
pontos de vista.  
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual, 
quanto à identificação das fontes. 
 

Gramática 
- Identificar a classe de palavras: determinante 
relativo, pronome relativo, advérbio relativo; 
conjunção e locução conjuncional coordenativa 
disjuntiva, conclusiva e explicativa e 
subordinativa final, condicional e completiva; 
locução prepositiva.  
- Conjugar verbos regulares e irregulares em 
todos os tempos e modos.  
- Utilizar corretamente o pronome pessoal átono 
(verbos antecedidos de determinados pronomes 
e advérbios).  
- Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases 
complexas.  
- Identificar a função sintática de modificador (de 
nome e de grupo verbal).  
- Classificar orações subordinadas: adverbiais 
finais, condicionais; substantivas completivas 
(selecionadas por verbo) e adjetivas relativas 
(restritiva e explicativa).  
- Distinguir os processos de derivação e de 
composição na formação regular de palavras. 
- Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza geográfica.  
- Explicar sinais de pontuação em função da 
construção da frase. 
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Óbidos, 28 de abril de 2020 

Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

 
 
Atitudinal 

Comportamento  
(linguagem; respeito; cumprimento de regras; 
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% 

 
 
 
 

15% 
Realização de tarefas (empenho; realização de tarefas 
em aula; realização de trabalhos de casa) 

 
 

 
 

 

 
 

 

5% 

 

 
 

 
 

 

 

Apresentação dos materiais e trabalhos 

 

 

5% 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 8.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

Compreensão do oral 
- Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais 
do texto, relacionando as informações expressas 
com o contexto e com o objetivo (expor, 
informar, explicar, persuadir).  
- Explicar sentidos figurados e contextuais com 
base em inferências.  
- Avaliar argumentos quanto à validade e 
adequação aos objetivos comunicativos.  
- Sintetizar a informação recebida. 
 

Expressão oral 
- Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias e opiniões.  
- Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta 
a intenção comunicativa e o género textual 
(expor/informar, explicar, argumentar), 
individualmente e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista.  
- Produzir um discurso oral com vocabulário e 
recursos gramaticais diversificados (coordenação 
e subordinação; anáfora; conectores frásicos e 
marcadores discursivos). 
- Usar recursos verbais e não-verbais com 
fluência e correção (apresentação eletrónica, 
Web). 

 

 

 

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 avaliação escrita e oral 
 
 

 

 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85%  

 

Produção/ intervenção oral 

Produção escrita 

Projeto de leitura 

 
 
 

 

15% 
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Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; 
reportagem, comentário; texto de opinião.  
- Reconhecer a organização discursiva de cartas 
de apresentação.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto, com 
base em inferências, devidamente justificadas.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 
- Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado (diferentes partes e subpartes).  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento 
da informação pela utilização dos métodos do 
trabalho científico. 
 

Educação literária 
- Ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas de 
sete autores diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa e um texto 
dramático).  
- Interpretar o texto em função do seu modo 
literário, com base na análise da representação 
dos temas, das experiências e dos valores.  
- Identificar marcas formais do texto poético: 
estrofe, rima, esquema rimático e métrica.  
- Reconhecer, na organização do texto dramático, 
ato, cena, fala e indicações cénicas.  
- Compreender a utilização de recursos 
expressivos na construção de sentido do texto 
(designadamente a antítese).  
- Exprimir opiniões e problematizar sentidos 
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como reação pessoal à audição ou à leitura de 
um texto ou obra.  
- Expressar o apreço por livros lidos através de 
processos e suportes diversificados.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele 
um percurso pessoal de leitor (obras escolhidas 
em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 

Expressão escrita 
- Elaborar textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao destinatário e à finalidade 
(informativa ou argumentativa) no âmbito de 
géneros como: diário, entrevista, comentário e 
resposta a questões de leitura.  
- Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, continuidade de 
sentido, progressão temática, coerência e 
coesão.  
- Redigir textos coesos e coerentes, em que se 
confrontam ideias e pontos de vista e se toma 
uma posição sobre personagens, 
acontecimentos, situações e/ou enunciados.  
- Escrever com correção sintática, com 
vocabulário diversificado, com uso correto da 
ortografia e dos sinais de pontuação.  
- Reformular textos tendo em conta a adequação 
ao contexto e a correção linguística.  
- Utilizar com critério as tecnologias da 
informação na produção, na revisão e na edição 
de texto.  
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual, 
quanto às normas para citação. 
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Gramática 
- Distinguir as seguintes subclasses de palavras: 
quantificador universal e existencial.  
- Distinguir na classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva. 
- Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases 
complexas.  
- Distinguir funções sintáticas: predicativo do 
complemento direto.  
- Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva.  
- Explicar a função sintática da oração substantiva 
completiva selecionada pelo verbo.  
- Classificar orações subordinadas comparativas, 
consecutivas e concessivas.  
- Analisar relações de sentido entre palavras.  
- Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza social.  
- Empregar formas linguísticas adequadas à 
expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 

 
Atitudinal 

Comportamento  
(linguagem; respeito; cumprimento de regras; 
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% 
 

 
15% 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

5% 

 
 

 

 

 

 
 

Apresentação dos materiais e trabalhos 

 

 

5% 
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Óbidos, 28 de abril de 2020 

Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

 
 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

    



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Ano letivo 2020 / 2021 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 9.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, 
exposição e debate) e o objetivo comunicativo.  
- Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
Expressão oral 
- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.  
- Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de 
debate de diversos pontos de vista.  
- Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e 
não verbais. 
 
Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica 
e comentário.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
- Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos 
textos lidos. 
- Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação. 
 
Educação literária 
- Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, narrativa (uma) e poemas (nove poemas de oito 
autores).  
- Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da 
obra em estudo.  
- Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 

 

 

 

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 

 

 
 
 

Testes de avaliação 
escrita e oral 
 
 

 

 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
85% 

 

 

Produção/ intervenção 

oral 

Produção escrita 

Projeto de leitura 

 
 

 

 

15% 
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ironia.  
- Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos 
textos.  
- Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em 
função de leituras realizadas.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.  
- Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 
Expressão escrita 
- Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de 
opinião.  
- Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
- Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de informação e estruturação do texto de acordo com o género e 
a finalidade.  
- Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto.  
- Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico 
para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.  
- Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto 
dos sinais de pontuação.  
- Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de 
acordo com normas específicas. 
 
Gramática 
- Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão 
(aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese).  
- Identificar arcaísmos e neologismos. Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de 
natureza diacrónica.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
- Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e classificação de orações.  
- Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.  
- Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  
- Explicar relações semânticas entre palavras.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com 
respeito pelo princípio da cooperação. 

J - Consciência e domínio do 

corpo 
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Óbidos, 28 de abril de 2020 

Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
 
 
Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de regras; 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% 
 

 
15% 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

5% 

 
 
Apresentação dos materiais e trabalhos. 
 
 
 

 

5% 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 7.º ANO -  E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, 
exposição e debate) e o objetivo comunicativo.  
- Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
Expressão oral 
- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.  
- Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de 
debate de diversos pontos de vista.  
- Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e 
não verbais. 
 
Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica 
e comentário.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
- Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos 
textos lidos. 
- Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação. 
 
Educação literária 
- Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, narrativa (uma) e poemas (nove poemas de oito 
autores).  
- Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da 

 

 

 

 

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 

 
 
 

Testes de avaliação 
escrita e oral 
 
 

 

 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

 

Produção/ intervenção 
oral nas aulas/ sessões 
síncronas 
  

 

 

5% 

 
 

 

 

Qualidade e rigor nos 

trabalhos 

apresentados (aulas 

síncronas e aulas 

assíncronas) 

 

 

10% 
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obra em estudo.  
- Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia.  
- Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos 
textos.  
- Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em 
função de leituras realizadas.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.  
- Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 
Expressão escrita 
- Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de 
opinião.  
- Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
- Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de informação e estruturação do texto de acordo com o género e 
a finalidade.  
- Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto.  
- Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico 
para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.  
- Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto 
dos sinais de pontuação.  
- Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de 
acordo com normas específicas. 
 
Gramática 
- Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão 
(aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese).  
- Identificar arcaísmos e neologismos. Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de 
natureza diacrónica.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
- Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e classificação de orações.  
- Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.  
- Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  
- Explicar relações semânticas entre palavras.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
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(epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com 
respeito pelo princípio da cooperação. 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
 

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

e pontualidade) nas aulas/ sessões síncronas  

 
 

 

 

 

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 direta em 
aulas síncronas 

 
(Registos do professor) 

 

5% 
 

 
15% 

 
 
 

Realização das tarefas propostas (empenho nas aulas/ sessões síncronas e assíncronas) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

5% 

 
 

Cumprimento dos prazos de entrega das tarefas propostas 
 
 

 

5% 
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Óbidos, julho de 2021          /          Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

Nota 

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

seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído 

à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído ao comportamento nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à 

realização das tarefas propostas. 

 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 8.º ANO - E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, 
exposição e debate) e o objetivo comunicativo.  
- Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
Expressão oral 
- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.  
- Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de 
debate de diversos pontos de vista.  
- Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e 
não verbais. 
 
Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica 
e comentário.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
- Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos 
textos lidos. 
- Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação. 
 
Educação literária 
- Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, narrativa (uma) e poemas (nove poemas de oito 
autores).  
- Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da 
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10% 
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obra em estudo.  
- Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia.  
- Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos 
textos.  
- Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em 
função de leituras realizadas.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.  
- Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 
Expressão escrita 
- Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de 
opinião.  
- Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
- Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de informação e estruturação do texto de acordo com o género e 
a finalidade.  
- Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto.  
- Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico 
para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.  
- Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto 
dos sinais de pontuação.  
- Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de 
acordo com normas específicas. 
 
Gramática 
- Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão 
(aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese).  
- Identificar arcaísmos e neologismos. Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de 
natureza diacrónica.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
- Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e classificação de orações.  
- Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.  
- Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  
- Explicar relações semânticas entre palavras.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
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(epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com 
respeito pelo princípio da cooperação. 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
 

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

e pontualidade) nas aulas/ sessões síncronas  

 
 

 

 

 

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 direta em 
aulas síncronas 

 
(Registos do professor) 

 

5% 
 

 
15% 

 
 
 

Realização das tarefas propostas (empenho nas aulas/ sessões síncronas e assíncronas) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

5% 

 
 

Cumprimento dos prazos de entrega das tarefas propostas 
 
 

 

5% 
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Óbidos, julho de 2021          /          Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

Nota 

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

seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído 

à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído ao comportamento nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à 

realização das tarefas propostas. 

 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 9.º ANO - E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género (diálogo argumentativo, 
exposição e debate) e o objetivo comunicativo.  
- Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 
Expressão oral 
- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 
Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes.  
- Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situações de 
debate de diversos pontos de vista.  
- Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de elementos verbais e 
não verbais. 
 
Leitura 
- Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação científica, recensão crítica 
e comentário.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
- Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas pelos 
textos lidos. 
- Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da informação. 
 
Educação literária 
- Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, narrativa (uma) e poemas (nove poemas de oito 
autores).  
- Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da 
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obra em estudo.  
- Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia.  
- Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos 
textos.  
- Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por livros e autores em 
função de leituras realizadas.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos.  
- Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 
 
Expressão escrita 
- Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de 
opinião.  
- Elaborar resumos (para finalidades diversificadas).  
- Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias de informação e a 
Web, incorporando seleção de informação e estruturação do texto de acordo com o género e 
a finalidade.  
- Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto.  
- Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com investimento retórico 
para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.  
- Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto 
dos sinais de pontuação.  
- Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos de revisão de texto.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da bibliografia consultada de 
acordo com normas específicas. 
 
Gramática 
- Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e paragoge), supressão 
(aférese, síncope e apócope) e alteração de segmentos (redução vocálica, assimilação, 
dissimilação, metátese).  
- Identificar arcaísmos e neologismos. Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de 
natureza diacrónica.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
- Analisar frases simples e complexas para: identificação de constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e classificação de orações.  
- Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise.  
- Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  
- Explicar relações semânticas entre palavras.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa 
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(epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de discordância com 
respeito pelo princípio da cooperação. 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
 

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

e pontualidade) nas aulas/ sessões síncronas  

 
 

 

 

 

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 direta em 
aulas síncronas 

 
(Registos do professor) 

 

5% 
 

 
15% 

 
 
 

Realização das tarefas propostas (empenho nas aulas/ sessões síncronas e assíncronas) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

5% 

 
 

Cumprimento dos prazos de entrega das tarefas propostas 
 
 

 

5% 
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Óbidos, julho de 2021          /          Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

Nota 

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

seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído 

à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído ao comportamento nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à 

realização das tarefas propostas. 

 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 7.º ano – Nível (A2.1/ A2.2)     

GRUPO 330 
ENSINO PRESENCIAL 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor; identificar o 
conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a 
sequência do discurso assim como informações específicas. 
 
Compreensão escrita  
Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio 
intercultural; identificar informação essencial em textos adaptados 
de jornais e revistas; ler pequenos textos adaptados de leitura 
extensiva. 
 
Produção e Interação escrita  
Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e 
textos curtos. 
Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com 
encadeamento lógico; descrever planos para o futuro. 
 
Produção e Interação oral  
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis; 
iniciar, manter ou terminar uma conversa breve. 
Falar sobre os temas explorados: atividades escolares e de lazer, 
situações quotidianas, serviços, planos para o futuro, hábitos e 
rotinas; comparar tipos de habitação, eventos escolares e 
festividades; descrever imagens, locais, atividades e 
acontecimentos. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; 
estabelecer comparações entre as suas vivências e as dos outros; 
falar sobre atividades de lazer do seu meio cultural por oposição a 
outras culturas, incluindo a anglo-saxónica; reconhecer, 

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

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 
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compreender e explicar exemplos concretos de atitudes de 
tolerância e respeito intercultural. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas 
com áreas de prioridade imediata (por exemplo: informações 
pessoais e familiares simples, compras, meio circundante); 
comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são 
familiares e habituais; descrever de modo simples a sua formação, 
o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 
necessidades imediatas. 
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo 
a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo, partilhando tarefas e responsabilidades. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; 
pedir e dar informações por email; contribuir para projetos e 
tarefas de grupo interdisciplinares que se aplicam ao contexto e 
experiências do quotidiano do aluno; participar num WebQuest e 
aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes 
mais tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes 
de modo a realizar novas aprendizagens; ouvir atentamente, 
compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
dando razões para justificar as suas conclusões, associando 
aprendizagens novas a anteriores. 
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade 
em contexto  
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a 
criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana; 
participar em atividades diferenciadas e de natureza diversa; 
desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de 
textos e adaptações de leitura extensiva; desenvolver e participar 
em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

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

 
Informal 

 
Intervenções orais em sala de 

aula 
 

Formal 
 
. Debates, entrevistas, 
gravações áudio e/ou 
vídeo,... 
 
 Apresentação oral de 
trabalhos temáticos 
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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 níveis de 1 a 5. Apreciações qualitativas consideram os seguintes valores: 

 
 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e 
individuais e desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem; monitorizar/ avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, registando as suas aquisições e 
dificuldades linguísticas; selecionar, com o apoio do professor, 
estratégias de aprendizagem eficazes para superar estas 
dificuldades e consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários 
bilingues e monolingues (online e em suporte de papel); utilizar 
conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal para 
fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples; participar 
numa reflexão e discussão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos; reconhecer diferentes estratégias de 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de 
progressão. 

 
 
 
 
 

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 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

15% 

 
Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

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

 
Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 8.º ano – (Nível B.1)       

GRUPO 330 
ENSINO PRESENCIAL 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

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

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

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

 

Informal 
 

Intervenções orais em sala de 
aula 

 
Formal 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 
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: 
 

 

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

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 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

15% 

Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

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

Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 9.º ano – Nível (B.1/ B1.1)     

GRUPO 330 
ENSINO PRESENCIAL 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Compreensão oral Compreender, com facilidade, discursos 
produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; 
acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; 
compreender o essencial de programas em modo 
áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural; 
seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas.  
 
Compreensão escrita  
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente; identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 
ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves 
sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de 
natureza diversa; utilizar dicionários diversificados. 
 
Produção e Interação escrita  
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário 
comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, 
descrevendo experiências, impressões, reações ou sentimentos; 
escrever sobre os temas da atualidade estudados.  
 Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter 
geral; escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; responder a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção e Interação oral  
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 
e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas 
do seu interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de 
cunho pessoal. 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir 
ajuda e reformular o discurso; combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em diálogos, com 
correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e 

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

 
 
 
 
 

Testes 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor 
equivalente a teste 

 
 
 
 
 
 

Trabalhos com valor inferior 
a teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 
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opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão 
inglesa; conhecer universos culturais diversificados; identificar e 
comentar alguns fatores que dificultam a comunicação 
intercultural. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros 
elementos da comunidade educativa com os recursos verbais e não 
verbais necessários, com confiança e criatividade; responder com 
segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica 
fundamentada; ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 
de forma a comunicar, com clareza e correção, sobre assuntos 
conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de 
forma coerente. 
 
Trabalhar e colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, 
informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores; recontar o discurso de outrem; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, 
minimizando possíveis diferenças e discordâncias, demonstrando 
uma atitude de sensibilidade emocional ao usar diferentes graus de 
formalidade.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional 
para escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; escrever ou responder a uma carta/email informal/formal; 
contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor 
de e/ou contra uma ideia; seguir um pensamento mais elaborado, 
esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os temas 
estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade 
em contexto  
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a 
criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana que 
tenham impacto nos seus pares; desenvolver a literacia em língua 

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

 

 

15% 
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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 níveis de 1 a 5. Apreciações qualitativas consideram os seguintes valores: 

 
 

 
 

inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura extensiva 
para expressar a sua opinião; desenvolver e participar em projetos 
e atividades interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Procurar, discutir e selecionar estratégias de aprendizagem 
individuais que melhor se adequem ao seu estilo de aprendizagem, 
de modo a desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente 
à aprendizagem do Inglês; monitorizar/avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, tendo consciência do seu nível de 
empenho e motivação pessoal, registando as suas aquisições e 
dificuldades linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar estas dificuldades e consolidar as 
aprendizagens; utilizar dicionários em diferentes suportes; 
demonstrar uma atitude de resiliência face à aprendizagem; 
realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 
diários de aprendizagem e grelhas de progressão. 

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

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

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

. Grelhas de observação 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

15% 

 
Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

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

 
Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 8.º ano – (Nível B.1)       

GRUPO 330 
ENSINO NÃO PRESENCIAL 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores 
do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

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

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

 
 
 
 

Exercícios de compreensão 
oral;  
Exercícios de compreensão 
escrita; 
Exercícios de funcionamento 
da lingua; 
 Produção de pequenos 
textos escritos  
  
 
Trabalhos de projeto  
  
Atividades de produção 
escrita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 
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Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão inglesa; 
conhecer e descrever temas da atualidade; identificar problemas 
ambientais e soluções possíveis; descrever, de forma sumária, tradições do 
seu meio cultural; reconhecer a diversidade como uma oportunidade de 
aprendizagem para todos. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos 
quando questionado diretamente; exprimir situações hipotéticas; preparar, 
repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à 
turma e/ou outros elementos da comunidade educativa; responder com 
segurança a perguntas colocadas, revelando uma opinião crítica 
devidamente fundamentada; reagir a sentimentos e atitudes do 
interlocutor. 
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto 
prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e 
dar informações e sugestões de modo a analisar um problema sob 
perspetivas novas e expressar a sua opinião; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando 
tarefas e responsabilidades. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir e 
dar informações por email; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se aplicam ao contexto e experiências do quotidiano 
do aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 
aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente; revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio 
desempenho, de acordo com a avaliação realizada.  
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto  
Pesquisar para obter ideias novas; reinterpretar ideias existentes de modo 
a criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana, com 
impacto nos seus pares; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo 
textos publicitários, informativos e textos de leitura extensiva; desenvolver 
e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Produção de pequenos textos 
orais 
 
 
 
 
 
Apresentações orais  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5% 

 

 

 

15% 
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A avaliação do trabalho desenvolvido pelos alunos, em ensino não presencial, será realizada através da observação direta nas aulas 
síncronas e do cumprimento das tarefas nas aulas assíncronas. 

. 
                                                                                                            Óbidos,14 de julho de 2021                                                                                      
                                             Grupo – 330 Inglês - 3.ºciclo/Secundário  

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

 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Atitudinal Assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas  
Empenho no cumprimento de tarefas  
Responsabilidade  
Autonomia  

 

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

 Observação direta 
 

Grelhas de observação 

4% 

4% 

4% 

3% 

15% 

Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

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

Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 9.º ano – Nível (B.1/ B1.1)     

GRUPO 330 
ENSINO NÃO PRESENCIAL 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Compreensão oral Compreender, com facilidade, discursos 
produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; 
acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; 
compreender o essencial de programas em modo 
áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural; 
seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas.  
 
Compreensão escrita  
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente; identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 
ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves 
sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de 
natureza diversa; utilizar dicionários diversificados. 
 
Produção e Interação escrita  
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário 
comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, 
descrevendo experiências, impressões, reações ou sentimentos; 
escrever sobre os temas da atualidade estudados.  
 Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter 
geral; escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; responder a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção e Interação oral  
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia 
e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas 
do seu interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de 
cunho pessoal. 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir 

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

 
 
 
 
 

Exercícios de compreensão 
oral;  
Exercícios de compreensão 
escrita; 
Exercícios de funcionamento 
da lingua; 
 Produção de pequenos 
textos escritos  
  
Trabalhos de projeto   
 
Atividades de produção 
escrita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 
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ajuda e reformular o discurso; combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em diálogos, com 
correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e 
opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão 
inglesa; conhecer universos culturais diversificados; identificar e 
comentar alguns fatores que dificultam a comunicação 
intercultural. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e ou outros 
elementos da comunidade educativa com os recursos verbais e não 
verbais necessários, com confiança e criatividade; responder com 
segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica 
fundamentada; ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita 
de forma a comunicar, com clareza e correção, sobre assuntos 
conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de 
forma coerente. 
 
Trabalhar e colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, 
informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 
acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores; recontar o discurso de outrem; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, 
minimizando possíveis diferenças e discordâncias, demonstrando 
uma atitude de sensibilidade emocional ao usar diferentes graus de 
formalidade.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional 
para escrever comentários e mensagens em blogues e redes 
sociais; escrever ou responder a uma carta/email informal/formal; 
contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se 
apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor 
de e/ou contra uma ideia; seguir um pensamento mais elaborado, 
esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os temas 
estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
 

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

 
 
 

Produção de pequenos 
textos orais 
 
 
 
 
 
Apresentações orais  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5% 

 

 

15% 
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A avaliação do trabalho desenvolvido, pelos alunos, em ensino não presencial, será realizada através da observação direta nas aulas síncronas e do 
cumprimento das tarefas nas aulas assíncronas. 

. 
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                                             Grupo – 330 Inglês - 3.ºciclo/Secundário  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade 
em contexto  
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a 
criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana que 
tenham impacto nos seus pares; desenvolver a literacia em língua 
inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura extensiva 
para expressar a sua opinião; desenvolver e participar em projetos 
e atividades interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
Procurar, discutir e selecionar estratégias de aprendizagem 
individuais que melhor se adequem ao seu estilo de aprendizagem, 
de modo a desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente 
à aprendizagem do Inglês; monitorizar/avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, tendo consciência do seu nível de 
empenho e motivação pessoal, registando as suas aquisições e 
dificuldades linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem 
eficazes para superar estas dificuldades e consolidar as 
aprendizagens; utilizar dicionários em diferentes suportes; 
demonstrar uma atitude de resiliência face à aprendizagem; 
realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, 
diários de aprendizagem e grelhas de progressão. 

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

Atitudinal Assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas  
 

Empenho no cumprimento de tarefas 
 

 Responsabilidade 
 

 Autonomia  

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

. Grelhas de observação 

4% 

4% 

4% 

3% 

15% 

 
Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

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

 
Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
INGLÊS – 7.º ano – Nível (A2.1/ A2.2)     

GRUPO 330 
ENSINO NÃO PRESENCIAL 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS 

 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 
INSTRUMENTOS 

 
PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão oral  
Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor; identificar o 
conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a 
sequência do discurso assim como informações específicas. 
 
Compreensão escrita  
Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio 
intercultural; identificar informação essencial em textos adaptados 
de jornais e revistas; ler pequenos textos adaptados de leitura 
extensiva. 
 
Produção e Interação escrita  
Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e 
textos curtos. 
Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com 
encadeamento lógico; descrever planos para o futuro. 
 
Produção e Interação oral  
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis; 
iniciar, manter ou terminar uma conversa breve. 
Falar sobre os temas explorados: atividades escolares e de lazer, 
situações quotidianas, serviços, planos para o futuro, hábitos e 
rotinas; comparar tipos de habitação, eventos escolares e 
festividades; descrever imagens, locais, atividades e 
acontecimentos. 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; 
estabelecer comparações entre as suas vivências e as dos outros; 

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

Exercícios de compreensão 
oral;  
 
 
 
 
Exercícios de compreensão 
escrita; 
 
 
Produção de pequenos 
textos escritos. 
 
 
 
Exercícios de funcionamento 
da língua; 
 

 
 
 
 
 

Trabalhos de projeto; 
Atividades de produção 
escrita. 
 

 
 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

85% 
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falar sobre atividades de lazer do seu meio cultural por oposição a 
outras culturas, incluindo a anglo-saxónica; reconhecer, 
compreender e explicar exemplos concretos de atitudes de 
tolerância e respeito intercultural. 
 
Comunicar eficazmente em contexto  
Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas 
com áreas de prioridade imediata (por exemplo: informações 
pessoais e familiares simples, compras, meio circundante); 
comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 
troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são 
familiares e habituais; descrever de modo simples a sua formação, 
o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 
necessidades imediatas. 
 
Colaborar em pares e em grupos  
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo 
a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo, partilhando tarefas e responsabilidades. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 
em contexto  
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; 
pedir e dar informações por email; contribuir para projetos e 
tarefas de grupo interdisciplinares que se aplicam ao contexto e 
experiências do quotidiano do aluno; participar num WebQuest e 
aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes 
mais tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes 
de modo a realizar novas aprendizagens; ouvir atentamente, 
compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, 
dando razões para justificar as suas conclusões, associando 
aprendizagens novas a anteriores. 
 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade 
em contexto  
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a 
criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana; 
participar em atividades diferenciadas e de natureza diversa; 
desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de 

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

 
 
 
 

 
Produção de pequenos textos 
 Orais 
 
  
 
 
Apresentações orais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5% 

 

 

15% 
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A avaliação do trabalho desenvolvido pelos alunos, em ensino não presencial, será realizada através da observação direta nas aulas síncronas e do 

cumprimento das tarefas nas aulas assíncronas 

Óbidos, 14 de julho de 2021 
Grupo – 330 Inglês -  3.ºciclo/Secundário 

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

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

Atitudinal  Assiduidade e pontualidade nas sessões síncronas 

Empenho no cumprimento de tarefas 

Responsabilidade  

Autonomia  

 

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

Grelhas de observação 

4% 

4% 

4% 

3% 

15% 

 
Nìvel 1 
 
Nível 2 
 
Nível3 
 
Nìvel 4 
 
Nìvel 5 

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

 
Fraco 
 
Insuficiente 
 
Suficiente 
 
Bom 
 
Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE ESPANHOL  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – Ensino Presencial - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 7.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

COMUNICATIVA 

[Compreensão auditiva e audiovisual –Nível A2.1] 

- Compreender intervenções, questões e instruções 

simples dirigidas de forma pausada e clara. 

 

- Identificar palavras-chave, expressões correntes e 

frases simples e compreender o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (em presença e 

em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados 

com o funcionamento da aula, o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais, 

sempre que sejam articulados de forma muito clara e 

pausada. 

 

[Compreensão escrita –Nível A2.2] 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de 

 
 

A, B, C, D, F, H, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Testes; 
  

 Trabalhos de grupo 
e/ou individuais 
equivalente a teste. 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

 Um ou dois testes de 
compreensão oral 
(Os alunos respondem a 
questões de escolha 
múltipla, 
verdadeiro/falso ou 
completamento, após a 
audição de um 
documento oral); 
 

 Compreensão do 
discurso acessório do 
professor; 
 

 Participação na sala 
de aula / Avaliação 
informal da oralidade 
(Avalia-se a 
comunicação em LE, de 
acordo com o nível de 

 

 

 

 

 

10% 
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forma concisa e clara. 

- Compreender, identificar e selecionar as ideias 

principais e a informação relevante de mensagens e 

textos simples e curtos (de géneros e suportes 

diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e 

interesses pessoais, situações do quotidiano e temas 

da atualidade, sempre que sejam constituídos por 

frases simples e vocabulário muito frequente. 

 

- Procurar informações específicas e previsíveis em 

materiais simples do dia-a-dia, tais como publicidade, 

prospetos, ementas, inventários, horários, etc. 

 

- Entender sinais e avisos públicos e informações sobre 

serviços básicos, assim como orientações e instruções 

bem estruturadas. 

 

[Interação oral –Nível A1.2] 

- Interagir em situações do quotidiano, previamente 

preparadas e apoiando-se no discurso do interlocutor, 

nas quais: 

 

-estabelece contactos sociais (cumprimentos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

língua em que o aluno 
se encontra); 
  

 Observação direta de:  
  - atividades de 
expressão oral em 
contexto de sala de aula 
e/ou apresentação de 
trabalhos orais; 
 

 Leitura; 
 

Fichas e/ ou minifichas 
de trabalho. 
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desculpas e agradecimentos); 

 

- pede e dá informações elementares (dados pessoais, 

hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, factos 

e projetos); 

 - pronuncia, geralmente de forma compreensível, um 

repertório limitado de expressões e de frases simples 

que mobilizam estruturas gramaticais muito 

elementares. 

 

[Produção oral –Nível A1.2] 

-Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num 

texto memorizado ou previamente trabalhado, no 

qual:  

-fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e 

projetos; 

-utiliza um repertório muito limitado de palavras, 

expressões isoladas e frases curtas; 

-pronuncia geralmente de forma compreensível. 

 

[Interação escrita –Nível A1.2] 

-Completar formulários e questionários simples, em 

papel e online, com os dados requeridos. 
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-Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em 

aplicações digitais), nas quais: 

 -pede e dá informações breves, agradece, pede 

desculpas, felicita e aceita ou recusa convites;  

-utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

-respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das 

mensagens. 

 

[Produção escrita –Nível A1.2] 

- Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou 

em aplicações digitais, nos quais: 

-se apresenta e apresenta outras pessoas; 

-descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; 

-trata de assuntos pessoais e quotidianos, gostos e 

preferências, acontecimentos, etc.; 

-utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e 

estruturas frásicas muito elementares. 

 
INTERCULTURAL 
 

-Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e 

comportamentos verbais e não-verbais dos jovens 

hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias 

experiências.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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-Expressar informações e conhecimentos relativos à 

língua, à cultura e à sociedade espanhola e hispano-

americana através de produtos e experiências verbais e 

não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 

desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, 

esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudinal 

Comportamento; Pontualidade / Assiduidade; 
Apresentação/posse dos materiais; Empenho na 
realização de tarefas em aula/casa 
 
- Adequar comportamentos aos contextos de 
cooperação, partilha, tolerância, colaboração, trabalho 
de equipa e comunicação; 
 
- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 
 
- Adquirir novas competências; 
 
- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e 

social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum. 

E F G H J  Observação em sala de aula; 
 

 Registos do professor / Grelha de 

registo diário. 

 
 
 
 
 

15% 

Legenda (Áreas de Competências do PA): 
A – Linguagem 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. 
 
Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média 
do 2.º período, com peso 2. A média do 3.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média do 2.º período, com peso 2 e a média do 3.º período, com peso 3. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
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ENSINO BÁSICO 

Nível 
1 

0       a   19% Insuficiente 

Nível 
2 

20     a   49% Insuficiente 

Nível 
3 

50     a   69% Suficiente 

Nível 
4 

70     a   89% Bom 

Nível 
5 

90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE ESPANHOL  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – Ensino Presencial - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 8.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

COMUNICATIVA 

[Compreensão auditiva e audiovisual – Nível A2.2] 

 

- Identificar as ideias principais e a informação 

relevante explícita em mensagens e textos curtos, de 

géneros e suportes diversos, sobre experiências 

pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios 

e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 

essencialmente, por frases simples e vocabulário muito 

frequente e sejam articulados de forma clara e 

pausada. 

 

[Compreensão escrita –Nível B.1.1] 

 

- Identificar as ideias principais e selecionar informação 

explícita de sequências descritivas, narrativas, 

 
 

A, B, C, D, F, H, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, F, H, 
 
 

 
 
 
 
 

 Testes; 
  

 Trabalhos de grupo 
e/ou individuais 
equivalente a teste. 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

 Um ou dois testes de 
compreensão oral 
(Os alunos respondem a 
questões de escolha 
múltipla, 
verdadeiro/falso ou 
completamento, após a 
audição de um 
documento oral); 
 

 Compreensão do 
discurso acessório do 
professor; 
 

 Participação na sala 
de aula / Avaliação 
informal da oralidade 
(Avalia-se a 
comunicação em LE, de 
acordo com o nível de 

 

 

 

 

 

10% 
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explicativas e argumentativas, em textos curtos e 

médios de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, 

experiências, produtos, serviços, situações do 

quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, e sobre 

temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras 

e bem estruturadas e predomine vocabulário 

frequente. 

 
[Interação oral –Nível A2.1] 
 

- Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares, nas quais: 

 

-pede e dá informações sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais; 

 

-apresenta opiniões, gostos e preferências;-pronuncia, 

geralmente de forma compreensível, os recursos 

linguísticos trabalhados nas aulas. 

 
 
[Produção oral –Nível A2.1] 
 
-Exprimir-se de forma simples em monólogos curtos 

preparados previamente, nos quais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

língua em que o aluno 
se encontra); 
  

 Observação direta de:  
  - atividades de 
expressão oral em 
contexto de sala de aula 
e/ou apresentação de 
trabalhos orais; 
 

 Leitura; 
 

Fichas e/ ou minifichas 
de trabalho. 
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-utiliza sequências descritivas (sobre o meio envolvente 

e situações do quotidiano) e narrativas (sobre 

experiências pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados); 

-apresenta opiniões, gostos e preferências; 

-usa um léxico elementar e estruturas frásicas simples; 

-pronuncia de forma suficientemente clara para ser 

entendido. 

 

[Interação escrita –Nível A2.1] 

 

- Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, 

em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 

-pede e dá informações sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano e experiências pessoais; 

-exprime opiniões, gostos e preferências; 

-utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas 

simples; 

-articula as ideias com coerência para gerar uma 

sequência linear de informações. 

 

[Produção escrita –Nível A2.1] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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Escrever textos simples e curtos, em papel ou em 

aplicações digitais, sobre assuntos trabalhados nas 

aulas, nos quais: 

-descreve situações do quotidiano;  

 

-conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados;-exprime opiniões, 

gostos e preferências; 

 

-utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas 

simples; 

 

-articula as ideias com coerência para gerar uma 

sequência linear de informações. 

 
 
INTERCULTURAL 
 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos 

comportamentos sociais e sociolinguísticos dos 

hispano-falantes e relacioná-los com os dos 

portugueses; 

 

-Expressar informações e conhecimentos relativos à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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língua, à sociedade e à cultura espanhola e/ou hispano-

americana mediante produtos e experiências diversos 

(documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 

cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, 

artefactos, etc.). 

 
 

 
 
 

 

 
Atitudinal 

Comportamento; Pontualidade / Assiduidade; 
Apresentação/posse dos materiais; Empenho na 
realização de tarefas em aula/casa 
 
- Adequar comportamentos aos contextos de 
cooperação, partilha, tolerância, colaboração, trabalho 
de equipa e comunicação; 
 
- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 
 
- Adquirir novas competências; 
 
- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e 

social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum. 

E F G H J  Observação em sala de aula; 
 

 Registos do professor / Grelha de 

registo diário. 

 
 
 
 
 

15% 

Legenda (Áreas de Competências do PA): 
A – Linguagem 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. 
 
Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média 
do 2.º período, com peso 2. A média do 3.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média do 2.º período, com peso 2 e a média do 3.º período, com peso 3. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
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ENSINO BÁSICO 

Nível 
1 

0       a   19% Insuficiente 

Nível 
2 

20     a   49% Insuficiente 

Nível 
3 

50     a   69% Suficiente 

Nível 
4 

70     a   89% Bom 

Nível 
5 

90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE ESPANHOL  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – Ensino Presencial - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 9.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

COMUNICATIVA 

[Compreensão auditiva e audiovisual – Nível B1.1] 
 

- Identificar as ideias principais e selecionar informação 

explícita em intervenções e discursos breves, de 

géneros e suportes diversos, sobre pessoas, 

experiências, produtos, serviços, situações do 

quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre 

temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras 

e bem estruturadas, predomine um vocabulário 

frequente e a articulação seja clara. 

 

[Compreensão escrita – Nível B.1.2] 

 

- Selecionar e associar informação relevante de 

sequências descritivas, explicativas, narrativas e 

argumentativas, em textos de géneros e suportes 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

 Testes; 
  

 Trabalhos de grupo 
e/ou individuais 
equivalente a teste. 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

 Um ou dois testes de 
compreensão oral 
(Os alunos respondem a 
questões de escolha 
múltipla, 
verdadeiro/falso ou 
completamento, após a 
audição de um 
documento oral); 
 

 Compreensão do 
discurso acessório do 
professor; 
 

 Participação na sala 
de aula / Avaliação 
informal da oralidade 
(Avalia-se a 
comunicação em LE, de 
acordo com o nível de 

 

 

 

 

 

10% 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do 

trabalho e do lazer e assuntos da atualidade cultural, 

política e científica, sempre que as ideias sejam claras e 

bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente 

e contenha expressões idiomáticas muito correntes. 

 
 
[Interação oral –Nível A2.2] 
 

- Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares, nas quais: 

- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre 

situações do quotidiano, experiências e interesses 

pessoais e temas da atualidade; 

-aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 

-se apoia, quando necessário, no discurso do 

interlocutor; 

- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito 

frequentes e estruturas frásicas elementares; 

-pronuncia de forma suficientemente clara para ser 

entendido. 

 
[Produção oral –Nível A2.2] 

Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos 

preparados previamente, nos quais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

língua em que o aluno 
se encontra); 
  

 Observação direta de:  
  - atividades de 
expressão oral em 
contexto de sala de aula 
e/ou apresentação de 
trabalhos orais; 
 

 Leitura; 
 

Fichas e/ ou minifichas 
de trabalho. 
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-descreve o meio envolvente e situações do 

quotidiano;  

-conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados 

 

[Interação escrita –Nível A2.2] 

 

- Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, 

em papel ou em aplicações digitais (chats, foros, redes 

sociais, entre outros), nos quais: 

-pede e dá informações sobre o meio envolvente, 

situações do quotidiano, experiências e interesses 

pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, 

preferências e opiniões;  

-exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, 

desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 

temas da atualidade; 

-aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 

-respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das 

mensagens, adequando-as ao destinatário; 

-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito 

frequentes e estruturas frásicas elementares; 

-articula as ideias com recursos elementares de 

 
 
 
 
 
 
 

 
A, B, C,D,E, F,G,H, I, J 
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coordenação e subordinação para gerar una sequência 

lógica de informações. 

 

[Produção escrita –Nível A2.2] 

 

- Escrever textos simples diversos, em papel ou em 

aplicações digitais, nos quais: 

-descreve o meio envolvente e situações do 

quotidiano; 

-conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados; 

-exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, 

desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 

temas da atualidade; 

-utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito 

frequentes e estruturas frásicas elementares; 

-articula as ideias com recursos elementares de 

coordenação e subordinação para gerar una sequência 

lógica de informações;-respeita as convenções textuais 

dos géneros trabalhados previamente nas aulas. 

 

INTERCULTURAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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- Estabelecer relações entre os elementos do 

património cultural, das tradições e dos 

comportamentos sociais dos países hispanofalantes e 

relacioná-los com os de Portugal; 

 

-Expressar e responder a informações e conhecimentos 

relativos à língua, às sociedades e ao património 

cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-

os em atividades diversificadas (trabalhos, 

apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, 

artefactos, atividades de palco, etc.). 

 
 

 

 
Atitudinal 

Comportamento; Pontualidade / Assiduidade; 
Apresentação/posse dos materiais; Empenho na 
realização de tarefas em aula/casa 
 
- Adequar comportamentos aos contextos de 
cooperação, partilha, tolerância, colaboração, trabalho 
de equipa e comunicação; 
 
- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 
 
- Adquirir novas competências; 
 
- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e 

social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum. 

E F G H J  Observação em sala de aula; 
 

 Registos do professor / Grelha de 

registo diário. 

 
 
 
 
 

15% 
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Legenda (Áreas de Competências do PA): 
A – Linguagem 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. 
 
Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média 
do 2.º período, com peso 2. A média do 3.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média do 2.º período, com peso 2 e a média do 3.º período, com peso 3. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
 
 

ENSINO BÁSICO 

Nível 
1 

0       a   19% Insuficiente 

Nível 
2 

20     a   49% Insuficiente 

Nível 
3 

50     a   69% Suficiente 

Nível 
4 

70     a   89% Bom 

Nível 
5 

90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021/2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE ESPANHOL  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – Ensino à Distância - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 7.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

COMUNICATIVA 

[Compreensão auditiva e audiovisual –Nível A2.1] 

- Compreender intervenções, questões e instruções 

simples dirigidas de forma pausada e clara. 

 

- Identificar palavras-chave, expressões correntes e 

frases simples e compreender o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (em presença e em 

suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com 

o funcionamento da aula, o meio envolvente, situações 

do quotidiano e experiências pessoais, sempre que 

sejam articulados de forma muito clara e pausada. 

 

[Compreensão escrita –Nível A2.2] 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de 

forma concisa e clara. 

 
 

A, B, C, D, F, H, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

• Testes de avaliação 
escrita e/ou oral 
(intervenção oral em 
questões orientadas 
sobre conteúdos 
lecionados, diálogos 
orientados com o 
professor, relacionados 
com a matéria; 
apresentações orais, 
etc.) 
 

• Trabalhos de grupo 
e/ou individuais 
equivalente a teste. 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

• Questões-aula sob a 
forma de Quizz ou 
equivalentes (Os alunos 
respondem a questões 
de escolha múltipla, 
verdadeiro/falso ou 
completamento, após a 
audição de um 
documento oral, ou 
outros); 

 

 

 

 

 

10% 
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- Compreender, identificar e selecionar as ideias 

principais e a informação relevante de mensagens e 

textos simples e curtos (de géneros e suportes diversos) 

que descrevam e/ou narrem experiências e interesses 

pessoais, situações do quotidiano e temas da 

atualidade, sempre que sejam constituídos por frases 

simples e vocabulário muito frequente. 

 

- Procurar informações específicas e previsíveis em 

materiais simples do dia-a-dia, tais como publicidade, 

prospetos, ementas, inventários, horários, etc. 

 

- Entender sinais e avisos públicos e informações sobre 

serviços básicos, assim como orientações e instruções 

bem estruturadas. 

 

[Interação oral –Nível A1.2] 

- Interagir em situações do quotidiano, previamente 

preparadas e apoiando-se no discurso do interlocutor, 

nas quais: 

 

-estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas 

e agradecimentos); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

•Fichas e/ ou minifichas 
de trabalho assíncronas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compreensão do 
discurso acessório do 
professor; 
 
 
 
 

•  Produção/ intervenção 
oral nas aulas/ sessões 
síncronas (Avalia-se a 
comunicação em LE, de 
acordo com o nível de 
língua em que o aluno 
se encontra); 
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- pede e dá informações elementares (dados pessoais, 

hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, factos 

e projetos); 

 - pronuncia, geralmente de forma compreensível, um 

repertório limitado de expressões e de frases simples 

que mobilizam estruturas gramaticais muito 

elementares. 

 

[Produção oral –Nível A1.2] 

-Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num 

texto memorizado ou previamente trabalhado, no qual:  

-fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e 

projetos; 

-utiliza um repertório muito limitado de palavras, 

expressões isoladas e frases curtas; 

-pronuncia geralmente de forma compreensível. 

 

[Interação escrita –Nível A1.2] 

-Completar formulários e questionários simples, em 

papel e online, com os dados requeridos. 

-Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em 

aplicações digitais), nas quais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Observação direta de:  
  - atividades de 
expressão oral em 
contexto de aulas 
síncronas e/ou 
apresentação de 
trabalhos orais; 
 
 
 
 
 

• Leitura orientada de 
textos; 
 
 
 
 
 
 

• Outras actividades de 
expressão oral; 
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 -pede e dá informações breves, agradece, pede 

desculpas, felicita e aceita ou recusa convites;  

-utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

-respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das 

mensagens. 

 

[Produção escrita –Nível A1.2] 

- Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou 

em aplicações digitais, nos quais: 

-se apresenta e apresenta outras pessoas; 

-descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; 

-trata de assuntos pessoais e quotidianos, gostos e 

preferências, acontecimentos, etc.; 

-utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e 

estruturas frásicas muito elementares. 

 
INTERCULTURAL 
 

-Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e 

comportamentos verbais e não-verbais dos jovens 

hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias 

experiências.  

-Expressar informações e conhecimentos relativos à 

língua, à cultura e à sociedade espanhola e hispano-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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americana através de produtos e experiências verbais e 

não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 

desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, 

esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudinal 

Comportamento; Pontualidade / Assiduidade; 
Apresentação/posse dos materiais; Empenho na 
realização de tarefas em aula/casa 
 
- Adequar comportamentos aos contextos de 
cooperação, partilha, tolerância, colaboração, trabalho 
de equipa e comunicação; 
 
- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 
 
- Adquirir novas competências; 
 
- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e 

social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum. 

E F G H J • Observação direta do empenho e 
comportamento em aulas síncronas 
(Registos do professor / Grelha de registo 
diário); 
 

5 % 
 
 
 
 

• Assiduidade e pontualidade nas aulas 
síncronas; 

 

5% 

 
 

• Realização das tarefas popostas e 
cumprimento dos prazos de entrega; 

  
 

5 % 

Legenda (Áreas de Competências do PA): 
A – Linguagem 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. 
 
Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média 
do 2.º período, com peso 2. A média do 3.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média do 2.º período, com peso 2 e a média do 3.º período, com peso 3. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
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ENSINO BÁSICO 

Nível 
1 

0       a   19% Insuficiente 

Nível 
2 

20     a   49% Insuficiente 

Nível 
3 

50     a   69% Suficiente 

Nível 
4 

70     a   89% Bom 

Nível 
5 

90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021/2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE ESPANHOL  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 8.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

COMUNICATIVA 

[Compreensão auditiva e audiovisual –Nível A2.1] 

- Compreender intervenções, questões e instruções 

simples dirigidas de forma pausada e clara. 

 

- Identificar palavras-chave, expressões correntes e 

frases simples e compreender o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (em presença e em 

suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com 

o funcionamento da aula, o meio envolvente, situações 

do quotidiano e experiências pessoais, sempre que 

sejam articulados de forma muito clara e pausada. 

 

[Compreensão escrita –Nível A2.2] 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de 

forma concisa e clara. 

 
 

A, B, C, D, F, H, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

• Testes; 
  

• Trabalhos de grupo 
e/ou individuais 
equivalente a teste. 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

• Um ou dois testes de 
compreensão oral 
(Os alunos respondem a 
questões de escolha 
múltipla, 
verdadeiro/falso ou 
completamento, após a 
audição de um 
documento oral); 
 

• Compreensão do 
discurso acessório do 
professor; 
 

• Participação na sala 
de aula / Avaliação 
informal da oralidade 
(Avalia-se a 
comunicação em LE, de 
acordo com o nível de 

 

 

 

 

 

10% 
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- Compreender, identificar e selecionar as ideias 

principais e a informação relevante de mensagens e 

textos simples e curtos (de géneros e suportes diversos) 

que descrevam e/ou narrem experiências e interesses 

pessoais, situações do quotidiano e temas da 

atualidade, sempre que sejam constituídos por frases 

simples e vocabulário muito frequente. 

 

- Procurar informações específicas e previsíveis em 

materiais simples do dia-a-dia, tais como publicidade, 

prospetos, ementas, inventários, horários, etc. 

 

- Entender sinais e avisos públicos e informações sobre 

serviços básicos, assim como orientações e instruções 

bem estruturadas. 

 

[Interação oral –Nível A1.2] 

- Interagir em situações do quotidiano, previamente 

preparadas e apoiando-se no discurso do interlocutor, 

nas quais: 

 

-estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas 

e agradecimentos); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

língua em que o aluno 
se encontra); 
  

• Observação direta de:  
  - atividades de 
expressão oral em 
contexto de sala de aula 
e/ou apresentação de 
trabalhos orais; 
 

• Leitura; 
 

•Fichas e/ ou minifichas 
de trabalho. 
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- pede e dá informações elementares (dados pessoais, 

hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, factos 

e projetos); 

 - pronuncia, geralmente de forma compreensível, um 

repertório limitado de expressões e de frases simples 

que mobilizam estruturas gramaticais muito 

elementares. 

 

[Produção oral –Nível A1.2] 

-Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num 

texto memorizado ou previamente trabalhado, no qual:  

-fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e 

projetos; 

-utiliza um repertório muito limitado de palavras, 

expressões isoladas e frases curtas; 

-pronuncia geralmente de forma compreensível. 

 

[Interação escrita –Nível A1.2] 

-Completar formulários e questionários simples, em 

papel e online, com os dados requeridos. 

-Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em 

aplicações digitais), nas quais: 
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 -pede e dá informações breves, agradece, pede 

desculpas, felicita e aceita ou recusa convites;  

-utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

-respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das 

mensagens. 

 

[Produção escrita –Nível A1.2] 

- Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou 

em aplicações digitais, nos quais: 

-se apresenta e apresenta outras pessoas; 

-descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; 

-trata de assuntos pessoais e quotidianos, gostos e 

preferências, acontecimentos, etc.; 

-utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e 

estruturas frásicas muito elementares. 

 
INTERCULTURAL 
 

-Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e 

comportamentos verbais e não-verbais dos jovens 

hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias 

experiências.  

-Expressar informações e conhecimentos relativos à 

língua, à cultura e à sociedade espanhola e hispano-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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americana através de produtos e experiências verbais e 

não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 

desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, 

esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudinal 

Comportamento; Pontualidade / Assiduidade; 
Apresentação/posse dos materiais; Empenho na 
realização de tarefas em aula/casa 
 
- Adequar comportamentos aos contextos de 
cooperação, partilha, tolerância, colaboração, trabalho 
de equipa e comunicação; 
 
- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 
 
- Adquirir novas competências; 
 
- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e 

social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum. 

E F G H J • Observação em sala de aula; 
 

• Registos do professor / Grelha de registo 

diário. 

 
 
 
 
 

15% 

Legenda (Áreas de Competências do PA): 
A – Linguagem 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. 
 
Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média 
do 2.º período, com peso 2. A média do 3.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média do 2.º período, com peso 2 e a média do 3.º período, com peso 3. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
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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 Domínio Atitudinal (Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, partilha 
e comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos elementos do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, será feita 
ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo disciplinar do nosso departamento.” 
 

Ensino Básico – 3.º Ciclo - – Ensino à Distância 

Domínio cognitivo 

Testes de avaliação escrita                  

    40% (média do 1.º período); 

Testes de avaliação oral (intervenção oral em questões orientadas sobre conteúdos lecionados, leitura de textos, diálogos orientados com o professor, relacionados com a matéria; apresentações orais, etc.          

    35% 

Qualidade e rigor nos trabalhos assíncronos apresentados               

    5% 

Questões-aula sob a forma de Quizz, ou outros equivalentes               

    5% 

 

Domínio atitudinal 

Assiduidade e pontualidade nas aulas/sessões síncronas                

     5%  

ENSINO BÁSICO 

Nível 
1 

0       a   19% Insuficiente 

Nível 
2 

20     a   49% Insuficiente 

Nível 
3 

50     a   69% Suficiente 

Nível 
4 

70     a   89% Bom 

Nível 
5 

90     a   100% Muito Bom 
 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Realização das tarefas propostas                 

     5%    

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 qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído à assiduidade nas aulas/sessões síncronas será somado ao peso atribuído à realização das tarefas propostas. 
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Ano letivo 2021/2022 

Departamento de Línguas  
 

GRUPO DE ESPANHOL  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESPANHOL – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 9.º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

COMUNICATIVA 

[Compreensão auditiva e audiovisual –Nível A2.1] 

- Compreender intervenções, questões e instruções 

simples dirigidas de forma pausada e clara. 

 

- Identificar palavras-chave, expressões correntes e 

frases simples e compreender o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (em presença e em 

suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com 

o funcionamento da aula, o meio envolvente, situações 

do quotidiano e experiências pessoais, sempre que 

sejam articulados de forma muito clara e pausada. 

 

[Compreensão escrita –Nível A2.2] 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de 

forma concisa e clara. 

 
 

A, B, C, D, F, H, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

• Testes; 
  

• Trabalhos de grupo 
e/ou individuais 
equivalente a teste. 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

85% 

• Um ou dois testes de 
compreensão oral 
(Os alunos respondem a 
questões de escolha 
múltipla, 
verdadeiro/falso ou 
completamento, após a 
audição de um 
documento oral); 
 

• Compreensão do 
discurso acessório do 
professor; 
 

• Participação na sala 
de aula / Avaliação 
informal da oralidade 
(Avalia-se a 
comunicação em LE, de 
acordo com o nível de 

 

 

 

 

 

10% 
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- Compreender, identificar e selecionar as ideias 

principais e a informação relevante de mensagens e 

textos simples e curtos (de géneros e suportes diversos) 

que descrevam e/ou narrem experiências e interesses 

pessoais, situações do quotidiano e temas da 

atualidade, sempre que sejam constituídos por frases 

simples e vocabulário muito frequente. 

 

- Procurar informações específicas e previsíveis em 

materiais simples do dia-a-dia, tais como publicidade, 

prospetos, ementas, inventários, horários, etc. 

 

- Entender sinais e avisos públicos e informações sobre 

serviços básicos, assim como orientações e instruções 

bem estruturadas. 

 

[Interação oral –Nível A1.2] 

- Interagir em situações do quotidiano, previamente 

preparadas e apoiando-se no discurso do interlocutor, 

nas quais: 

 

-estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas 

e agradecimentos); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

língua em que o aluno 
se encontra); 
  

• Observação direta de:  
  - atividades de 
expressão oral em 
contexto de sala de aula 
e/ou apresentação de 
trabalhos orais; 
 

• Leitura; 
 

•Fichas e/ ou minifichas 
de trabalho. 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 

- pede e dá informações elementares (dados pessoais, 

hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, factos 

e projetos); 

 - pronuncia, geralmente de forma compreensível, um 

repertório limitado de expressões e de frases simples 

que mobilizam estruturas gramaticais muito 

elementares. 

 

[Produção oral –Nível A1.2] 

-Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num 

texto memorizado ou previamente trabalhado, no qual:  

-fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e 

projetos; 

-utiliza um repertório muito limitado de palavras, 

expressões isoladas e frases curtas; 

-pronuncia geralmente de forma compreensível. 

 

[Interação escrita –Nível A1.2] 

-Completar formulários e questionários simples, em 

papel e online, com os dados requeridos. 

-Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em 

aplicações digitais), nas quais: 
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 -pede e dá informações breves, agradece, pede 

desculpas, felicita e aceita ou recusa convites;  

-utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

-respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das 

mensagens. 

 

[Produção escrita –Nível A1.2] 

- Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou 

em aplicações digitais, nos quais: 

-se apresenta e apresenta outras pessoas; 

-descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; 

-trata de assuntos pessoais e quotidianos, gostos e 

preferências, acontecimentos, etc.; 

-utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e 

estruturas frásicas muito elementares. 

 
INTERCULTURAL 
 

-Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e 

comportamentos verbais e não-verbais dos jovens 

hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias 

experiências.  

-Expressar informações e conhecimentos relativos à 

língua, à cultura e à sociedade espanhola e hispano-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
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americana através de produtos e experiências verbais e 

não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 

desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, 

esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Atitudinal 

Comportamento; Pontualidade / Assiduidade; 
Apresentação/posse dos materiais; Empenho na 
realização de tarefas em aula/casa 
 
- Adequar comportamentos aos contextos de 
cooperação, partilha, tolerância, colaboração, trabalho 
de equipa e comunicação; 
 
- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 
 
- Adquirir novas competências; 
 
- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e 

social, trabalhando colaborativamente para o bem 

comum. 

E F G H J • Observação em sala de aula; 
 

• Registos do professor / Grelha de registo 

diário. 

 
 
 
 
 

15% 

Legenda (Áreas de Competências do PA): 
A – Linguagem 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. 
 
Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades, o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos em todos os instrumentos de avaliação. No 2.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média 
do 2.º período, com peso 2. A média do 3.º período, o resultado considera a média do primeiro período, com peso 1, a média do 2.º período, com peso 2 e a média do 3.º período, com peso 3. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
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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 Domínio Atitudinal (Responsabilidade, Autonomia, Empenho (no cumprimento de tarefas) e de Cidadania (cooperação, partilha 
e comunicação). Os alunos terão que ser informados de todos elementos do Domínio Cognitivo que irão substituir as fichas de avaliação e de como, será feita 
ponderação/classificação/pontuação atribuída que será devidamente definido, por cada grupo disciplinar do nosso departamento.” 
 

Ensino Básico – 3.º Ciclo -  Ensino à Distância 

Domínio cognitivo 

Testes de avaliação escrita                  

    40% (média do 1.º período); 

Testes de avaliação oral (intervenção oral em questões orientadas sobre conteúdos lecionados, leitura de textos, diálogos orientados com o professor, relacionados com a matéria; apresentações orais, etc.          

    35% 

Qualidade e rigor nos trabalhos assíncronos apresentados               

    5% 

Questões-aula sob a forma de Quizz, ou outros equivalentes               

    5% 

 

Domínio atitudinal 

Assiduidade e pontualidade nas aulas/sessões síncronas                

     5%  

ENSINO BÁSICO 

Nível 
1 

0       a   19% Insuficiente 

Nível 
2 

20     a   49% Insuficiente 

Nível 
3 

50     a   69% Suficiente 

Nível 
4 

70     a   89% Bom 

Nível 
5 

90     a   100% Muito Bom 
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Realização das tarefas propostas                 

     5%    

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 qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído à assiduidade nas aulas/sessões síncronas será somado ao peso atribuído à realização das tarefas propostas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS- 7º ANO- ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 Compreensão escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos ilustrados curtos relativos à 
identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 

 Produção escrita 
Escrever textos simples e curtos (30 a 40 palavras) em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- Se apresentar; 
- Apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, serviços, lugares e factos. 

 Interação escrita 
Completar formulários com dados adequados e escrever mensagens simples e curtas. 
Utilizar expressões e frases simples com estruturas gramaticais muito elementares para: 
- Pedir e dar informações breves. 
- Agradecer, desculpar-se, felicitar, aceitar ou recusar convites. 

 Compreensão oral 
Identificar um número limitado de palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos simples e 
curtos desde que o discurso seja muito claro relativo à identificação e caracterização de pessoas, hábitos e 
necessidades do quotidiano 

 Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, pronunciando de forma compreensível e apoiando-se num texto memorizado 
com repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para: 
- Se apresentar; 
 - Apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, serviços, lugares e factos. 

 Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia, apoiando-se no discurso do interlocutor, com 
pronúncia compreensível e repertório limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
elementares para: 
- Estabelecer contactos sociais: 
- Pedir ou dar informações. 

 Competência estratégica 
Demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem de língua estrangeira. 
Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação na aula, para solicitar esclarecimentos. Ajuda e 
colaborar com colegas na realização de tarefas. Usar o s seus conhecimentos prévios em língua materna ou 
noutras línguas, a sua experiência pessoal, indícios contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para 
fazer previsões e comunicar de forma simples. 

 
 
 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 
 
Testes de avaliação 
 
 Trabalhos/Tarefas 

 

70% 

 
 

85% 

 
 
 
 
 
 
Fichas/minifichas de 
trabalhos 
 
Apresentações orais 

 

15% 

 
Atitudinal 

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

 
E 
 

F 

Observação na sala de aula 

(Registos do professor) 

5%  
 

15% 
Realização das tarefas propostas, dentro e fora da sala de aula, tendo em conta a responsabilidade, a 
autonomia, o empenho e a criatividade; 

 

5% 

Apresentação dos materiais e trabalhos. 5% 



 

                              Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos – 171335      
 
 
 

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 

 
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: 

 
 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

1 0  a 19% Insuficiente 

2 20 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 

 
 

Óbidos, setembro de 2021 /Grupo – 320 -Francês  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS- 8.º ANO- ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 Compreensão escrita 
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos relacionados 
com situações do quotidiano e experiências pessoais, constituídos essencialmente por frases com estruturas elementares e 
vocabulário familiar. 

 Produção escrita 
Escrever textos simples e curtos (50 a 60 palavras), em suportes diversos, respeitando as convenções textuais, sobre 
situações do quotidiano e experiências pessoais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias 
com conetores básicos de coordenação e subordinação para: 
- descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprimir gostos e preferências. 

 Interação escrita 
Escrever correspondência (50 a 60 palavras) sobre situações do quotidiano e experiências pessoais em suportes diversos e 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias com conetores 
básicos de coordenação e subordinação para: 
- pedir e dar informações; 
- descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprimir gostos e preferências. 

 Compreensão oral 
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos relacionados 
com situações do quotidiano e experiências pessoais e articulados de forma clara e pausada. 

 Produção  oral 
Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de forma simples, em monólogos curtos previamente 
preparados, usando um reportório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares e 
pronunciando de forma suficientemente clara para: 
- descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprimir gostos e preferências. 

 Interação oral 
Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, pronunciando de forma compreensível, em conversas 
curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e 
usando um reportório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares para: 
- pedir e dar informações; 
- descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprimir gostos e preferências. 

 Competência estratégica 
Reconhecer a importância de estratégias no processo de aprendizagem da língua estrangeira e identificar as mais 
frequentes e eficazes para realizar tarefas individualmente ou em grupo. Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos 
nas fases de planificação, de realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação oral e produção escrita, 
avaliando a sua eficácia. 
 

 
 
 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 
 
Testes de avaliação 
 
Trabalhos/Tarefas 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
Fichas/minifichas de 
trabalhos 
 
Apresentações orais  

15% 

 

 
Atitudinal 

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

 
E 
 

F 

Observação na sala de aula 

(Registos do professor) 

5%  
 

15% 
Realização das tarefas propostas, dentro e fora da sala de aula, tendo em conta a responsabilidade, a autonomia, o 
empenho e a criatividade; 

 

5% 

Apresentação dos materiais e trabalhos. 
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 

 
 

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: 

 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

1 0  a 19% Insuficiente 

2 20 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 

 
 

Óbidos, setembro de 2021 /Grupo – 320 -Francês  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS- 9.º ANO-ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIO
S 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTO
S 

 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitiv
o 

 Compreensão escrita 
Compreender as ideias principais e identificar informação relevante explícita em mensagens e textos 
simples e curtos sobre o meio envolvente e situações variadas e constituídos essencialmente por 
frases simples e vocabulário muito frequente. 

 Produção escrita 
Escrever textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e situações variadas, 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e 
articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e subordinação para: 
- Descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou 
futuros; 
- Exprimir opiniões, gostos e preferências. 

 Interação escrita 
Escrever correspondência (60 a 80 palavras) sobre o meio envolvente e situações variadas, 
respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente e frases 
curtas, articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e subordinação para: 
- Pedir e dar informações; 
- Descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros. 

 Compreensão oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em documentos curtos 
sobre o meio envolvente e situações variadas, construídos essencialmente por frases simples e 
vocabulário muito frequente e articulado de forma clara e pausada. 

 Produção oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em monólogos curtos 
preparados previamente, usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares e pronunciando de forma suficientemente clara para: 
- Descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, 
passados ou futuros; 
- Exprimir opiniões, gostos e preferências. 

 Interação oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem estruturadas, tendo 
em conta o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando vocabulário 
muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente 
clara para: 
- Trocar ideias e informações; 
- Descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos imaginários, presentes, passados 
ou futuros; 
- Exprimir opiniões, gostos e preferências. 

 Competência estratégica 
Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao perfil de aprendente, 
apoiando-se em questionários e outros documentos em função dos objetivos das atividades propostas 
na aula. Identificar os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propor formas de 
os superar. Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e 
textuais, alargar os recursos verbais e não verbais e mobilizar suportes diversos nas tarefas de 
interação e de produção oral e escrita. 

 
 
 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 
 
Testes de avaliação 
 
Trabalhos/Tarefas 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
Fichas/minifichas de 
trabalhos 
 
Apresentações orais 

 

15% 

 Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de regras; responsabilidade);  Observação na sala de 5%  
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Atitudin
al 

Realização das tarefas propostas, dentro e fora da sala de aula, tendo em conta a responsabilidade, a 
autonomia, o empenho e a criatividade; 

 

E 
 

F 

aula 

(Registos do professor) 

5%  
15% 

Apresentação dos materiais e trabalhos. 
5% 

 

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 

 
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: 

 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

1 0  a 19% Insuficiente 

2 20 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 

 
 

Óbidos, setembro de 2021 /Grupo – 320 -Francês  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS- 7º ANO- E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 Compreensão escrita 
Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos ilustrados curtos relativos à 
identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano. 

 Produção escrita 
Escrever textos simples e curtos (30 a 40 palavras) em suportes variados, utilizando expressões, frases e 
estruturas gramaticais muito elementares para: 
- Se apresentar; 
- Apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, serviços, lugares e factos. 

 Interação escrita 
Completar formulários com dados adequados e escrever mensagens simples e curtas.  
Utilizar expressões e frases simples com estruturas gramaticais muito elementares para: 
- Pedir e dar informações breves. 
- Agradecer, desculpar-se, felicitar, aceitar ou recusar convites. 

 Compreensão oral 
Identificar um número limitado de palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos simples e 
curtos desde que o discurso seja muito claro relativo à identificação e caracterização de pessoas, hábitos e 
necessidades do quotidiano 

 Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, pronunciando de forma compreensível e apoiando-se num texto memorizado 
com repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas para:  
- Se apresentar; 
 - Apresentar e descrever outras pessoas, hábitos, gostos, preferências, projetos, serviços, lugares e factos. 

 Interação oral 
Interagir em situações do quotidiano com preparação prévia, apoiando-se no discurso do interlocutor, com 
pronúncia compreensível e repertório limitado, expressões, frases simples e estruturas gramaticais 
elementares para:  
- Estabelecer contactos sociais: 
- Pedir ou dar informações. 

 Competência estratégica 
Demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem de língua estrangeira. 
Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação na aula, para solicitar esclarecimentos. Ajuda e 
colaborar com colegas na realização de tarefas. Usar o s seus conhecimentos prévios em língua materna ou 
noutras línguas, a sua experiência pessoal, indícios contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para 
fazer previsões e comunicar de forma simples. 

 
 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 

 
 
Testes de avaliação escrita e 
oral 
 
Trabalhos 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
 
Produção/ intervenção oral 
nas aulas/ sessões síncronas 
 
 

 

5% 

Qualidade e rigor nos 
trabalhos apresentados 
(aulas síncronas e aulas 
assíncronas) 
 10% 

 
Atitudinal 

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

E 
 

F 

Observação direta em aulas 

síncronas  

(Registos do professor) 

5% 

 
15% 

Realização das tarefas propostas, dentro e fora da sala de aula, tendo em conta a 
responsabilidade, a autonomia, o empenho e a criatividade; 

5% 

Apresentação dos materiais e trabalhos. 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 

 
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: 

 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

1 0  a 19% Insuficiente 

2 20 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 
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Nota 

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

seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído 

à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído ao comportamento nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à 

realização das tarefas propostas. 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas- Grupo de Francês  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS- 8.º ANO- E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

● Compreensão escrita 
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos relacionados 
com situações do quotidiano e experiências pessoais, constituídos essencialmente por frases com estruturas elementares e 
vocabulário familiar. 

● Produção escrita 
Escrever textos simples e curtos (50 a 60 palavras), em suportes diversos, respeitando as convenções textuais, sobre 
situações do quotidiano e experiências pessoais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias 
com conetores básicos de coordenação e subordinação para: 
- Descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- Exprimir gostos e preferências. 

● Interação escrita 
Escrever correspondência (50 a 60 palavras) sobre situações do quotidiano e experiências pessoais em suportes diversos e 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples e articulando as ideias com 
conetores básicos de coordenação e subordinação para: 
- Pedir e dar informações; 
- Descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- Exprimir gostos e preferências. 

● Compreensão oral 
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos relacionados 
com situações do quotidiano e experiências pessoais e articulados de forma clara e pausada. 

● Produção oral 
Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de forma simples, em monólogos curtos previamente 
preparados, usando um reportório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares e 
pronunciando de forma suficientemente clara para: 
- Descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- Exprimir gostos e preferências. 

● Interação oral 
Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, pronunciando de forma compreensível, em conversas 
curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e 
usando um reportório limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais elementares para:  
- Pedir e dar informações; 
- Descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- Exprimir gostos e preferências. 

● Competência estratégica 
Reconhecer a importância de estratégias no processo de aprendizagem da língua estrangeira e identificar as mais 
frequentes e eficazes para realizar tarefas individualmente ou em grupo. Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos 
nas fases de planificação, de realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação oral e produção escrita, 
avaliando a sua eficácia. 

 
 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 

 
 
 Testes de avaliação 
 
 Trabalhos 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

 
 
 
Produção/ intervenção oral nas 
aulas/ sessões síncronas 
 
 

 

5% 

Qualidade e rigor nos trabalhos 
apresentados (aulas síncronas e 
aulas assíncronas) 
 

10% 

 
Atitudinal 

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

 
E 
 

F 

Observação direta em aulas 

síncronas  

(Registos do professor) 

5%  
 

15% 
Realização das tarefas propostas, dentro e fora da sala de aula, tendo em conta a responsabilidade, a autonomia, o 
empenho e a criatividade; 

 

5% 

Apresentação dos materiais e trabalhos. 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 

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: 

 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

1 0  a 19% Insuficiente 

2 20 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 

 
Nota 

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

seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído 

à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído ao comportamento nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso atribuído à 

realização das tarefas propostas. 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas- Grupo de Francês  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FRANCÊS- 9.º ANO- E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

● Compreensão escrita 
Compreender as ideias principais e identificar informação relevante explícita em mensagens e textos simples e 
curtos sobre o meio envolvente e situações variadas e constituídos essencialmente por frases simples e 
vocabulário muito frequente. 

● Produção escrita 
Escrever textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e situações variadas, 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e articulando as 
ideias com diferentes conetores de coordenação e subordinação para: 
- Descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou futuros; 
- Exprimir opiniões, gostos e preferências. 

● Interação escrita 
Escrever correspondência (60 a 80 palavras) sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as 
convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as 
ideias com diferentes conetores de coordenação e subordinação para: 
- Pedir e dar informações; 
- Descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou futuros. 

● Compreensão oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em documentos curtos sobre o 
meio envolvente e situações variadas, construídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito 
frequente e articulado de forma clara e pausada. 

● Produção oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em monólogos curtos 
preparados previamente, usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares e pronunciando de forma suficientemente clara para: 
- Descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, 
passados ou futuros; 
- Exprimir opiniões, gostos e preferências. 

● Interação oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem estruturadas, tendo em 
conta o discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando vocabulário muito 
frequente e frases com estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara para: 
- Trocar ideias e informações; 
- Descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos imaginários, presentes, passados ou 
futuros; 
- Exprimir opiniões, gostos e preferências. 

● Competência estratégica 
Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao perfil de aprendente, 
apoiando-se em questionários e outros documentos em função dos objetivos das atividades propostas na aula. 
Identificar os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propor formas de os superar. 
Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar os 
recursos verbais e não verbais e mobilizar suportes diversos nas tarefas de interação e de produção oral e 
escrita. 

 
 
 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 
 
Testes de avaliação 
Trabalhos 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
Produção/ intervenção oral 
nas aulas/ sessões 
síncronas 
 

 

5% 

Qualidade e rigor nos 
trabalhos apresentados 
(aulas síncronas e aulas 
assíncronas) 
 

10% 

 
Atitudinal 

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

F 

Observação direta em aulas 

síncronas  

(Registos do professor) 

5%  
 

15% 
Realização das tarefas propostas, dentro e fora da sala de aula, tendo em conta a responsabilidade, a 
autonomia, o empenho e a criatividade; 

5% 

Apresentação dos materiais e trabalhos. 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 

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: 

 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 

1 0  a 19% Insuficiente 

2 20 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 

 
Nota 

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

seguintes ponderações: 

1. No domínio cognitivo, o peso atribuído à produção/ intervenção oral nas aulas/ sessões síncronas será somado ao 

peso atribuído à qualidade e rigor nos trabalhos apresentados. 

2. No domínio atitudinal, o peso atribuído ao comportamento nas aulas/ sessões síncronas será somado ao peso 

atribuído à realização das tarefas propostas. 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE PORTUGUÊS 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA A1/A2 - ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Compreender os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma sequência dialogal 
(interação quotidiana, debate, entrevista), quando o débito da fala é relativamente lento e 
claro. 
 - Identificar a função das propriedades prosódicas (altura, duração, intensidade). 
 
Expressão oral 
- Narrar vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, desejos, ambições e 
projetos. 
- Explicar gostos e opiniões. 
- Utilizar com relativa correção um repertório de rotinas e de fórmulas frequentes 
associadas a situações do quotidiano. 
- Prosseguir um discurso livre de forma inteligível. 
- Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais. 
- Apresentar questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens.  
- Aperfeiçoar a fluência através de diálogos encenados e de pequenas dramatizações. 
 
Interação oral 
- Trocar informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral ou de interesse 
pessoal. 
- Formular/aceitar/recusar/fundamentar uma opinião. 
- Dar e aceitar conselhos. 
- Fazer e aceitar propostas. 
- Descrever manifestações artísticas e atividades de tempos livres.  
- Dar e pedir instruções. 
- Reagir a instruções. 
 
Leitura 
- Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos de linguagem 
corrente. 
- Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em textos narrativos. - Identificar as 

 

 

 

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 

 

 
 

Testes de avaliação 
escrita e oral 

 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
85% 

Produção/ intervenção 

oral 

Produção escrita 

Projeto de leitura 

 

10% 

 
 
Trabalho colaborativo/  
equipa educativa 
 

 
 

5% 
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funções dos conectores de causa, de consequência, de semelhança, de conclusão e de 
oposição. 
- Recorrer eficazmente a dicionários de especialidade. 
- Reconhecer itens de referência bibliográfica. 
Identificar, em provas e trabalhos, os principais verbos de instrução (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar, justificar...). 
 
Expressão escrita 
- Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 
- Construir sequências originais de enunciados breves. 
- Responder a questionários sobre temas diversos. 
- Participar em atividades de escrita coletiva. 
 
Gramática 
- Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (pretérito imperfeito do indicativo, modo 
imperativo e presente do conjuntivo). 
- Aplicar estruturas de coordenação de uso mais frequente. 
- Estabelecer relações semânticas entre palavras. 
- Agrupar, no texto, palavras da mesma família, do mesmo campo lexical e do mesmo 
campo semântico. 
- Reconhecer equivalências e contrastes vocabulares. 
- Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais: pesos e unidades de medida, embalagens, 
rotina diária, meios de transporte, tempo, experiências pessoais, tempos livres, 
manifestações artísticas, país. 
 
Interação cultural 
- Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a da língua estrangeira, 
compreendendo as diferenças e semelhanças. 
- Reconhecer a importância das competências comunicativas nas competências 
interculturais. 

J - Consciência e domínio do 

corpo 

 

 
 
 
Atitudinal 

 
 
Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de regras; 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 

 
 

Observação na sala de 
aula 

(Registos do professor) 

 

5% 
 

 
15% 

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

 

 

 
 

 
 

 

 

5% 

 
 
Apresentação dos materiais e trabalhos. 

 

5% 
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corpo 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
 

GRUPO DE PORTUGUÊS 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA A1/A2 - E@D 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

Compreensão do oral 
- Compreender os tópicos essenciais de uma sequência falada e de uma sequência dialogal 
(interação quotidiana, debate, entrevista), quando o débito da fala é relativamente lento e 
claro. 
 - Identificar a função das propriedades prosódicas (altura, duração, intensidade). 
 
Expressão oral 
- Narrar vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, desejos, ambições e 
projetos. 
- Explicar gostos e opiniões. 
- Utilizar com relativa correção um repertório de rotinas e de fórmulas frequentes 
associadas a situações do quotidiano. 
- Prosseguir um discurso livre de forma inteligível. 
- Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais. 
- Apresentar questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens.  
- Aperfeiçoar a fluência através de diálogos encenados e de pequenas dramatizações. 
 
Interação oral 
- Trocar informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral ou de interesse 
pessoal. 
- Formular/aceitar/recusar/fundamentar uma opinião. 
- Dar e aceitar conselhos. 
- Fazer e aceitar propostas. 
- Descrever manifestações artísticas e atividades de tempos livres.  
- Dar e pedir instruções. 
- Reagir a instruções. 
 
Leitura 
- Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos de linguagem 
corrente. 
- Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em textos narrativos. - Identificar as 

 

 

 

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 

 

 
 

Testes de avaliação 
escrita e oral 

 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
85% 

Produção/ intervenção 

oral nas aulas/sessões 

síncronas 

Produção escrita 

Projeto de leitura 

 

10% 

 
 
Qualidade e rigor nos 
trabalhos 
apresentados (aulas 
síncronas e aulas 
assíncronas 
 

 
 

5% 
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funções dos conectores de causa, de consequência, de semelhança, de conclusão e de 
oposição. 
- Recorrer eficazmente a dicionários de especialidade. 
- Reconhecer itens de referência bibliográfica. 
Identificar, em provas e trabalhos, os principais verbos de instrução (transcrever, indicar, 
sublinhar, apontar, destacar, assinalar, enumerar, justificar...). 
 
Expressão escrita 
- Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 
- Construir sequências originais de enunciados breves. 
- Responder a questionários sobre temas diversos. 
- Participar em atividades de escrita coletiva. 
 
Gramática 
- Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (pretérito imperfeito do indicativo, modo 
imperativo e presente do conjuntivo). 
- Aplicar estruturas de coordenação de uso mais frequente. 
- Estabelecer relações semânticas entre palavras. 
- Agrupar, no texto, palavras da mesma família, do mesmo campo lexical e do mesmo 
campo semântico. 
- Reconhecer equivalências e contrastes vocabulares. 
- Reconhecer e usar palavras dos campos lexicais: pesos e unidades de medida, embalagens, 
rotina diária, meios de transporte, tempo, experiências pessoais, tempos livres, 
manifestações artísticas, país. 
 
Interação cultural 
- Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a da língua estrangeira, 
compreendendo as diferenças e semelhanças. 
- Reconhecer a importância das competências comunicativas nas competências 
interculturais. 

J - Consciência e domínio do 

corpo 

 

 
 
 
Atitudinal 

 
 
Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de regras; 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 

 
 

Observação direta em 
aulas síncronas 

(Registos do professor) 

 

5% 
 

 
15% 

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

 

 

 
 

 
 

 

 

5% 

 
 
Apresentação dos materiais e trabalhos. 

 

5% 
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corpo 

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 BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89% Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

Ensino Presencial 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA B1 / B2 
 

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, 

 

 

 

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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produzidas no século XX. 
- 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). 
 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 
 
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 

  

 
 
 
 
 
 
 

Óbidos, julho de 2021                   

Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

 

 
 
 
 
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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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE PORTUGUÊS 

Ensino a Distância 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA B1 / B2 
 

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, 

 

 

 

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 nas aulas síncronas/ 
Projeto de leitura 

 

10% 

 
 
Participação oral 
 
 

 
 

5% 

 
Testes de avaliação 
escrita e/ ou oral 
 

 
 

70% 

Realização das tarefas e 

qualidade e rigor nos 

trabalhos apresentados 

(aulas síncronas e 

assíncronas) 

 

 
 
 

5% 
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produzidas no século XX. 
- 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 

 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, serão avaliados o empenho e a responsabilidade no cumprimento das tarefas propostas. 

 

Óbidos, julho de 2021                   

Grupo 300 – Português (3.º ciclo e secundário) 

 
 
 
 
Atitudinal 

 
 
 

Comportamento, empenho e responsabilidade (assiduidade e 
pontualidade nas aulas/ sessões síncronas e cumprimento dos 
prazos de entrega das tarefas propostas)  
 
 

 

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 direta 
(Registos do professor) 

 
 

5% 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 7º ano  -   ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I) 

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos 

históricos; (A; B; C; I) 

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 

histórico; (A;B; C; D; F; I) 

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; (A; B C; D; 

F; H; I) 

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos 

que permanecem; (A; B; C D; F; G; I; J) 

6. Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 

História; (C; D; F; I) 

7. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 

estabelecendo relações de causalidade de consequência; (A; B; C; D; F; G;I) 

8. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; (A; B; 

C; D; E; F; G; I) 

 
 
 
A- Linguagens e textos. 
 
B- Informação e 
comunicação. 
 
C- Raciocínio e 
resolução de problemas. 
 
D- Pensamento crítico e 
criativo. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  
 
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 
H- Sensibilidade estética 
e artistica. 
 
 
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

Testes  ou 
trabalhos com valor 
equivalente a teste 
 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Avaliação oral  dos 
conhecimentos em sala 
de aula / trabalhos 
práticos  
Grelha de registo diário e 
evidências enviadas para 
o mail (EqEd) 
 

 

15% 



 

9. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; 

D; E; F; G; H; I; J) 

10. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

11. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, 

ideológica, cultural e sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

12. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

13. Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies 

vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G) 

J- Consciência e 
Domínio do Corpo. 

 
Atitudinal 

1. Cumprir regras e assumir as suas atitudes; 

2. Respeitar a opinião dos outros; 

3. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, 

cultural e sexual; 

4. Estabelecer relações interpessoais; 

5. Ser participativo, revelando capacidade de iniciativa; 

6. Valorizar os direitos humanos. 

7. Ser assíduo e pontual; 

8. Ser organizado e apresentar os materiais. 

9. Realizar as atividades propostas; 

10. Manifestar empenho e persistência; 

 

B- Informação e 
comunicação. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
. 
 

Observação em sala de aula 
Registos do professor 
(caderno/caderneta) 
 

Grelha de registo diário. 

 
 

15% 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 8º ano  -  ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I) 

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos 

históricos; (A; B; C; I) 

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 

histórico; (A;B; C; D; F; I) 

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; (A; B C; D; 

F; H; I) 

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos 

que permanecem; (A; B; C D; F; G; I; J) 

6. Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 

História; (C; D; F; I) 

7. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 

estabelecendo relações de causalidade de consequência; (A; B; C; D; F; G;I) 

8. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; (A; B; 

C; D; E; F; G; I) 

 
 
 
A- Linguagens e textos. 
 
B- Informação e 
comunicação. 
 
C- Raciocínio e 
resolução de problemas. 
 
D- Pensamento crítico e 
criativo. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  
 
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 
H- Sensibilidade estética 
e artistica. 
 
 
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

Testes  ou 
trabalhos com valor 
equivalente a teste 
 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Avaliação oral  dos 
conhecimentos em sala 
de aula / trabalhos 
práticos  
Grelha de registo diário e 
evidências enviadas para 
o mail (EqEd) 
 

 

15% 



 

9. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; 

D; E; F; G; H; I; J) 

10. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

11. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, 

ideológica, cultural e sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

12. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

13. Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies 

vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G) 

J- Consciência e 
Domínio do Corpo. 

 
Atitudinal 

1. Cumprir regras e assumir as suas atitudes; 

2. Respeitar a opinião dos outros; 

3. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, 

cultural e sexual; 

4. Estabelecer relações interpessoais; 

5. Ser participativo, revelando capacidade de iniciativa; 

6. Valorizar os direitos humanos. 

7. Ser assíduo e pontual; 

8. Ser organizado e apresentar os materiais. 

9. Realizar as atividades propostas; 

10. Manifestar empenho e persistência; 

 

B- Informação e 
comunicação. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
. 
 

Observação em sala de aula 
Registos do professor 
(caderno/caderneta) 
 

Grelha de registo diário. 

 
 

15% 



 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 9º ano  -  ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I) 

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos 

históricos; (A; B; C; I) 

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 

histórico; (A;B; C; D; F; I) 

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; (A; B C; D; 

F; H; I) 

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos 

que permanecem; (A; B; C D; F; G; I; J) 

6. Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 

História; (C; D; F; I) 

7. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 

estabelecendo relações de causalidade de consequência; (A; B; C; D; F; G;I) 

8. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; (A; B; 

C; D; E; F; G; I) 

 
 
 
A- Linguagens e textos. 
 
B- Informação e 
comunicação. 
 
C- Raciocínio e 
resolução de problemas. 
 
D- Pensamento crítico e 
criativo. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  
 
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 
H- Sensibilidade estética 
e artistica. 
 
 
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

Testes  ou 
trabalhos com valor 
equivalente a teste 
 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Avaliação oral  dos 
conhecimentos em sala 
de aula / outros trabalhos 
práticos 
 
Grelha de registo diário e 
evidências enviadas para 
o mail (EqEd) 

 

15% 



 

9. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; 

D; E; F; G; H; I; J) 

10. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

11. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, 

ideológica, cultural e sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

12. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

13. Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies 

vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G) 

J- Consciência e 
Domínio do Corpo. 

 

 
Atitudinal 

1. Cumprir regras e assumir as suas atitudes; 

2. Respeitar a opinião dos outros; 

3. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, 

cultural e sexual; 

4. Estabelecer relações interpessoais; 

5. Ser participativo, revelando capacidade de iniciativa; 

6. Valorizar os direitos humanos. 

7. Ser assíduo e pontual; 

8. Ser organizado e apresentar os materiais. 

9. Realizar as atividades propostas; 

10. Manifestar empenho e persistência; 

 

B- Informação e 
comunicação. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
. 
 

Observação em sala de aula 
Registos do professor 
(caderno/caderneta) 
 

Grelha de registo diário. 

 
 

15% 



 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 7º ano  - ENSINO NÃO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I) 

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos 

históricos; (A; B; C; I) 

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 

histórico; (A;B; C; D; F; I) 

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; (A; B C; D; 

F; H; I) 

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos 

que permanecem; (A; B; C D; F; G; I; J) 

6. Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 

História; (C; D; F; I) 

7. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 

estabelecendo relações de causalidade de consequência; (A; B; C; D; F; G;I) 

8. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; (A; B; 

C; D; E; F; G; I) 

 
 
 
A- Linguagens e textos. 
 
B- Informação e 
comunicação. 
 
C- Raciocínio e 
resolução de problemas. 
 
D- Pensamento crítico e 
criativo. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  
 
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 
H- Sensibilidade estética 
e artistica. 
 
 
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

Aula síncrona:  
Avaliação oral e ou 
outras 
 

 

45% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Aula assíncrona: 
Avaliação das tarefas 
 

 

40% 



 

9. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; 

D; E; F; G; H; I; J) 

10. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

11. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, 

ideológica, cultural e sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

12. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

13. Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies 

vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G) 

J- Consciência e 
Domínio do Corpo. 

 
Atitudinal 

1. Cumprir regras e assumir as suas atitudes; 

2. Respeitar a opinião dos outros; 

3. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, 

cultural e sexual; 

4. Estabelecer relações interpessoais; 

5. Ser participativo, revelando capacidade de iniciativa; 

6. Valorizar os direitos humanos. 

7. Ser assíduo e pontual; 

8. Ser organizado e apresentar os materiais. 

9. Realizar as atividades propostas; 

10. Manifestar empenho e persistência; 

 

B- Informação e 
comunicação. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
. 
 

Presença na aula 

síncrona 

 

Cumprimento das regras 

na aula síncrona 

 

Cumprimento do prazo 

de entrega ( tarefas da 

aula assíncrona) 

5% 

 
 
 
5% 
 
 
 
5% 

 
 

15% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 8º ano ENSINO NÃO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I) 

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos 

históricos; (A; B; C; I) 

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 

histórico; (A;B; C; D; F; I) 

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; (A; B C; D; 

F; H; I) 

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos 

que permanecem; (A; B; C D; F; G; I; J) 

6. Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 

História; (C; D; F; I) 

7. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 

estabelecendo relações de causalidade de consequência; (A; B; C; D; F; G;I) 

8. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; (A; B; 

C; D; E; F; G; I) 

 
 
 
A- Linguagens e textos. 
 
B- Informação e 
comunicação. 
 
C- Raciocínio e 
resolução de problemas. 
 
D- Pensamento crítico e 
criativo. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  
 
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 
H- Sensibilidade estética 
e artistica. 
 
 
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

Aula síncrona :  
Avaliação oral e ou 
outras 
 

 

45% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Aula assíncrona: 
Avaliação das tarefas 
 

 

40% 



 

9. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; 

D; E; F; G; H; I; J) 

10. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

11. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, 

ideológica, cultural e sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

12. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

13. Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies 

vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G) 

J- Consciência e 
Domínio do Corpo. 

 
Atitudinal 

1. Cumprir regras e assumir as suas atitudes; 

2. Respeitar a opinião dos outros; 

3. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, 

cultural e sexual; 

4. Estabelecer relações interpessoais; 

5. Ser participativo, revelando capacidade de iniciativa; 

6. Valorizar os direitos humanos. 

7. Ser assíduo e pontual; 

8. Ser organizado e apresentar os materiais. 

9. Realizar as atividades propostas; 

10. Manifestar empenho e persistência; 

 

B- Informação e 
comunicação. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
. 
 

Presença na aula 

síncrona 

 

Cumprimento das regras 

na aula síncrona 

 

Cumprimento do prazo 

de entrega ( tarefas da 

aula assíncrona) 

5% 

 
 
 
5% 
 
 
 
5% 

 
 

15% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 9º ano   -  ENSINO NÃO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

 

1. Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico: 

antes de, depois de, milénio, século, ano, era; (A; B; C; I) 

2. Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos 

históricos; (A; B; C; I) 

3. Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento 

histórico; (A;B; C; D; F; I) 

4. Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a 

informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica; (A; B C; D; 

F; H; I) 

5. Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí 

existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos 

que permanecem; (A; B; C D; F; G; I; J) 

6. Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de 

História; (C; D; F; I) 

7. Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico, 

estabelecendo relações de causalidade de consequência; (A; B; C; D; F; G;I) 

8. Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática; (A; B; 

C; D; E; F; G; I) 

 
 
 
A- Linguagens e textos. 
 
B- Informação e 
comunicação. 
 
C- Raciocínio e 
resolução de problemas. 
 
D- Pensamento crítico e 
criativo. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  
 
G- Bem-estar, saúde e 
ambiente. 
 
H- Sensibilidade estética 
e artistica. 
 
 
I- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

Aula síncrona :  
Avaliação oral e ou 
outras 
 

 

45% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Aula assíncrona: 
Avaliação das tarefas 
 

 

40% 



 

9. Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos; (A; B; C; 

D; E; F; G; H; I; J) 

10. Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local, 

valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde 

habita/estuda; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

11. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade étnica, 

ideológica, cultural e sexual; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

12. Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as 

interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento 

das leis; (A; B; C; D; E; F; G; H; I) 

13. Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies 

vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas. (A; B; D; F; G) 

J- Consciência e 
Domínio do Corpo. 

 
Atitudinal 

1. Cumprir regras e assumir as suas atitudes; 

2. Respeitar a opinião dos outros; 

3. Promover o respeito pela diferença, reconhecendo a diversidade étnica, ideológica, 

cultural e sexual; 

4. Estabelecer relações interpessoais; 

5. Ser participativo, revelando capacidade de iniciativa; 

6. Valorizar os direitos humanos. 

7. Ser assíduo e pontual; 

8. Ser organizado e apresentar os materiais. 

9. Realizar as atividades propostas; 

10. Manifestar empenho e persistência; 

 

B- Informação e 
comunicação. 
 
E- Relacionamento 
interpessoal. 
 
F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
. 
 

Presença na aula 

síncrona 

 

Cumprimento das regras 

na aula síncrona 

 

Cumprimento do prazo 

de entrega ( tarefas da 

aula assíncrona) 

5% 

 
 
 
5% 
 
 
 
5% 

 
 

15% 
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GRUPO 420  

a) Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 7º Ano - ENSINO NÃO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHOa) 
 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 
- Problematizar e debater 
as inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 
Comunicar e participar 
 
Temas: 
- A Terra: estudos e 
representações 
-  Meio natural: 
- O relevo 
- A dinâmica de uma bacia 
hidrográfica 
- A dinâmica do litoral 

Compreensão Geográfica/Aquisição de conhecimento: 
- É capaz de utilizar conceitos e vocabulário específicos da disciplina 
que mostre a aquisição de saberes; 
- É capaz de desenvolver o conhecimento dos lugares, das regiões e 
do Mundo, relacionando-os entre si; 
- É capaz de utilizar adequadamente técnicas e instrumentos de 
pesquisa da disciplina, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade numa perspetiva crítica; 
- É capaz de interpretar e analisar criticamente a informação 
geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 
património e individualidade regional; 
- É capaz de promover a Educação para a Cidadania, nomeadamente 
no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 
Desenvolvimento. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 
A, B, C, 
D, I 
 
 
 
 
 
 

Aula síncrona:  
Presença - 5% 
Participação – 10% 
Cumprimento de regras – 5% 
Realização das tarefas – 10% 
Avaliação – fichas de escolha 
múltipla (google docs) - 15% 

 

 

45% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
- É capaz de explicitar as metodologias/estratégias utilizadas; 
- É capaz de emitir com clareza opiniões fundamentadas, utilizando 
de forma correta o vocabulário específico da disciplina (nível escrito e 
oral). 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 
A, B, C, 
D, E, F, H, I 

Atividade semanal:  
Realização das tarefas – 15% 
Cumprimento do prazo de entrega 

– 10%   
Avaliação/Observações – 15% 

 

40% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de 
regras). 

Responsável/ autónomo 
E, F 

Responsabilidade: 

 

Posse dos materiais:  Manual / 
caderno de atividades / fichas de 
trabalho /Caderno diário. 

10% 
 

 
15% Realização de tarefas (trabalhos de casa). 

Responsabilidade /posse dos materiais. 5% 



 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valoreso resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENSINO BÁSICO 
Nível 1 0       a   19% Insuficiente 
Nível 2 20     a   49% Insuficiente 
Nível 3 50     a   69% Suficiente 
Nível 4 70     a   89%           Bom 
Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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 

 
Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 
GRUPO 420  

a)Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 7º Ano  - ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHOa) 
 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 
- Problematizar e debater 
as inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 
Comunicar e participar 
 
Temas: 
- A Terra: estudos e 
representações 
-  Meio natural: 
- O relevo 
- A dinâmica de uma bacia 
hidrográfica 
- A dinâmica do litoral 

Compreensão Geográfica/Aquisição de conhecimento: 
- É capaz de utilizar conceitos e vocabulário específicos da disciplina 
que mostre a aquisição de saberes; 
- É capaz de desenvolver o conhecimento dos lugares, das regiões e 
do Mundo, relacionando-os entre si; 
- É capaz de utilizar adequadamente técnicas e instrumentos de 
pesquisa da disciplina, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade numa perspetiva crítica; 
- É capaz de interpretar e analisar criticamente a informação 
geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 
património e individualidade regional; 
- É capaz de promover a Educação para a Cidadania, nomeadamente 
no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 
Desenvolvimento. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 
A, B, C, 
D, I 
 
 
 
 
 
 

Testes ou 
Trabalhoscom valor 
equivalente a teste 
(individuais ou grupo). 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
- É capaz de explicitar as metodologias/estratégias utilizadas; 
- É capaz de emitir com clareza opiniões fundamentadas, utilizando 
de forma correta o vocabulário específico da disciplina (nível escrito e 
oral). 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 
A, B, C, 
D, E, F, H, I 

Realização de tarefas 
propostas: 
- Participação no trabalho  
- Fichas de trabalho; 
- Expressão gráfica 
Desempenho na 
aula(Grelha de registo) 

 

15% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de 
regras). 

Responsável/ autónomo 
E, F 

 

Observação em sala 
de aula.  

(Grelha de registo) 

5%  
 

15% Realização de tarefas (trabalhos de casa). 5% 

Responsabilidade /posse dos materiais.. 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. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valoreso resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENSINO BÁSICO 
Nível 1 0       a   19% Insuficiente 
Nível 2 20     a   49% Insuficiente 
Nível 3 50     a   69% Suficiente 
Nível 4 70     a   89%           Bom 
Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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 

 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
 

GRUPO 420  

a)Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 9º Ano – ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO a) 
 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 
- Problematizar e debater 
as inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 
Comunicar e participar 
 
Temas: 
-População e Povoamento 
-  Contrastes de 
Desenvolvimento 
- Ambiente e Sociedade 

Compreensão Geográfica/Aquisição de conhecimento: 
- É capaz de utilizar conceitos e vocabulário específicos da disciplina 
que mostre a aquisição de saberes; 
- É capaz de desenvolver o conhecimento dos lugares, das regiões e 
do Mundo, relacionando-os entre si; 
- É capaz de utilizar adequadamente técnicas e instrumentos de 
pesquisa da disciplina, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade numa perspetiva crítica; 
- É capaz de interpretar e analisar criticamente a informação 
geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 
património e individualidade regional; 
- É capaz de promover a Educação para a Cidadania, nomeadamente 
no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 
Desenvolvimento. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 
A, B, C, 
D, I 
 
 
 
 
 
 

Testes ou Trabalhos 
com valor equivalente a 
teste (individuais ou grupo). 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
- É capaz de explicitar as metodologias/estratégias utilizadas; 
- É capaz de emitir com clareza opiniões fundamentadas, utilizando 
de forma correta o vocabulário específico da disciplina (nível escrito e 
oral). 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 
A, B, C, 
D, E, F, H, I 

Realização de tarefas 
propostas: 
- Participação no trabalho  
- Fichas de trabalho; 
- Expressão gráfica 
Desempenho na 
aula(Grelha de registo) 

 

15% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de 
regras). 

Responsável/ autónomo 
E, F 

 

Observação em sala 
de aula.  

(Grelha de registo) 

5%  
 

15% Realização de tarefas (trabalhos de casa). 5% 

Responsabilidade /posse dos materiais. 5% 



 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valoreso resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO BÁSICO 
Nível 1 0       a   19% Insuficiente 
Nível 2 20     a   49% Insuficiente 
Nível 3 50     a   69% Suficiente 
Nível 4 70     a   89%           Bom 
Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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 

 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
 

GRUPO 420  

a)Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 8º Ano – ENSINO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHOa) 
 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 
- Problematizar e debater as 
inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 
Comunicar e participar 
 
Temas: 
-  Meio natural: 
 O clima. 
- Atividades Económicas. 
 

Compreensão Geográfica/Aquisição de conhecimento: 
- É capaz de utilizar conceitos e vocabulário específicos da disciplina 
que mostre a aquisição de saberes; 
- É capaz de desenvolver o conhecimento dos lugares, das regiões e 
do Mundo, relacionando-os entre si; 
- É capaz de utilizar adequadamente técnicas e instrumentos de 
pesquisa da disciplina, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade numa perspetiva crítica; 
- É capaz de interpretar e analisar criticamente a informação 
geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 
património e individualidade regional; 
- É capaz de promover a Educação para a Cidadania, nomeadamente 
no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 
Desenvolvimento. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 
A, B, C, 
D, I 
 
 
 
 
 
 

Testes ou 
Trabalhoscom valor 
equivalente a teste 
(individuais ou grupo). 

 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
- É capaz de explicitar as metodologias/estratégias utilizadas; 
- É capaz de emitir com clareza opiniões fundamentadas, utilizando 
de forma correta o vocabulário específico da disciplina (nível escrito 
e oral). 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 
A, B, C, 
D, E, F, H, I 

Realização de tarefas 
propostas: 
- Participação no trabalho  
- Fichas de trabalho; 
- Expressão gráfica 
Desempenho na 
aula(Grelha de registo) 

 

15% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento 
de regras). 

Responsável/ autónomo 
E, F 

 

Observação em sala 
de aula.  

(Grelha de registo) 

5%  
 

15% Realização de tarefas (trabalhos de casa). 5% 

Responsabilidade /posse dos materiais. 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. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valoreso resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO BÁSICO 
Nível 1 0       a   19% Insuficiente 
Nível 2 20     a   49% Insuficiente 
Nível 3 50     a   69% Suficiente 
Nível 4 70     a   89%           Bom 
Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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 

 
Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 
GRUPO 420  

a) Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 8º Ano - ENSINO NÃO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHOa) 
 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 
- Problematizar e debater 
as inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 
Comunicar e participar 
 
Temas: 
-  Meio natural: 
 O clima. 
- Atividades Económicas. 
 

Compreensão Geográfica/Aquisição de conhecimento: 
- É capaz de utilizar conceitos e vocabulário específicos da disciplina 
que mostre a aquisição de saberes; 
- É capaz de desenvolver o conhecimento dos lugares, das regiões e 
do Mundo, relacionando-os entre si; 
- É capaz de utilizar adequadamente técnicas e instrumentos de 
pesquisa da disciplina, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade numa perspetiva crítica; 
- É capaz de interpretar e analisar criticamente a informação 
geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 
património e individualidade regional; 
- É capaz de promover a Educação para a Cidadania, nomeadamente 
no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 
Desenvolvimento. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 
A, B, C, 
D, I 
 
 
 
 
 
 

Aula síncrona:  
Presença - 5% 
Participação – 10% 
Cumprimento de regras – 5% 
Realização das tarefas – 10% 
Avaliação – fichas de escolha 
múltipla (google docs) - 15% 

 

 

45% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
- É capaz de explicitar as metodologias/estratégias utilizadas; 
- É capaz de emitir com clareza opiniões fundamentadas, utilizando 
de forma correta o vocabulário específico da disciplina (nível escrito e 
oral). 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 
A, B, C, 
D, E, F, H, I 

Atividade semanal:  
Realização das tarefas – 15% 
Cumprimento do prazo de entrega 

– 10%   
Avaliação/Observações – 15% 

 

40% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de 
regras). 

Responsável/ autónomo 
E, F 

Responsabilidade: 

 

 

Posse dos materiais:  Manual / 
caderno de atividades / fichas de 
trabalho /Caderno diário. 

10% 

 
 
 

15% 
Realização de tarefas (trabalhos de casa). 

Responsabilidade /posse dos materiais. 
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. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valoreso resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO BÁSICO 
Nível 1 0       a   19% Insuficiente 
Nível 2 20     a   49% Insuficiente 
Nível 3 50     a   69% Suficiente 
Nível 4 70     a   89%           Bom 
Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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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Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 
Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

 
GRUPO 420  

a) Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 9º Ano - ENSINO NÃO PRESENCIAL 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHOa) 
 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
- Localizar e compreender 
os lugares e as regiões 
- Problematizar e debater 
as inter-relações entre 
fenómenos e espaços 
geográficos 
Comunicar e participar 
 
Temas: 
-População e Povoamento 
-  Contrastes de 
Desenvolvimento 
- Ambiente e Sociedade 

Compreensão Geográfica/Aquisição de conhecimento: 
- É capaz de utilizar conceitos e vocabulário específicos da disciplina 
que mostre a aquisição de saberes; 
- É capaz de desenvolver o conhecimento dos lugares, das regiões e 
do Mundo, relacionando-os entre si; 
- É capaz de utilizar adequadamente técnicas e instrumentos de 
pesquisa da disciplina, recolhendo e tratando a informação para a 
abordagem da realidade numa perspetiva crítica; 
- É capaz de interpretar e analisar criticamente a informação 
geográfica e entender a relação entre identidade territorial, cultural, 
património e individualidade regional; 
- É capaz de promover a Educação para a Cidadania, nomeadamente 
no âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 
Desenvolvimento. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 
A, B, C, 
D, I 
 
 
 
 
 
 

Aula síncrona:  
Presença - 5% 
Participação – 10% 
Cumprimento de regras – 5% 
Realização das tarefas – 10% 
Avaliação – fichas de escolha 
múltipla (google docs) - 15% 

 

 

45% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
- É capaz de explicitar as metodologias/estratégias utilizadas; 
- É capaz de emitir com clareza opiniões fundamentadas, utilizando 
de forma correta o vocabulário específico da disciplina (nível escrito e 
oral). 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 
A, B, C, 
D, E, F, H, I 

Atividade semanal:  
Realização das tarefas – 15% 
Cumprimento do prazo de entrega 

– 10%   
Avaliação/Observações – 15% 

 

40% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento de 
regras). 

Responsável/ autónomo 
E, F 

Responsabilidade: 

 

 

Posse dos materiais:  Manual / 
caderno de atividades / fichas de 
trabalho /Caderno diário. 

10% 

 
 
 

15% 
Realização de tarefas (trabalhos de casa). 

Responsabilidade /posse dos materiais. 
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. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valoreso resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO BÁSICO 
Nível 1 0       a   19% Insuficiente 
Nível 2 20     a   49% Insuficiente 
Nível 3 50     a   69% Suficiente 
Nível 4 70     a   89%           Bom 
Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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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Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
GRUPO 290 – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 3º Ciclo do Ensino Básico 

a)Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho). 

Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valores - o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA                                                                                                                          * Ensino Presencial 

 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO a) 

 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
 
 
ÂMBITO GERAL – 
transversal a EMRC 3ºCiclo 
Consciência de si e da 
dignidade da pessoa, na 
sua dimensão religiosa, 
fomentando a fraternidade 
 

 

Compreensão / Aquisição de conhecimento: 
1 Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 
2 Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos da 
simbologia inerente à mensagem do cristianismo; 
3 Promover o respeito pela multiculturalidade, o 
reconhecimento da diversidade, as interações entre 
culturas e religiões, a justiça e a paz; 
4 Relacionar as aprendizagens de EMRC com os dados 
das outras ciências, valorizando o saber comum que se 
reflete na história dos Povos e nos valores humanos. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 

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

 
 
 
 
 
 

 

Fichas de trabalho 
e(ou)  
trabalhos temáticos                             
(individuais ou grupo) 
 

Observação do 

desempenho 

(grelha de registo) 

 

 

65% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
1 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar; 
2 Integrar a afetividade na formação integral da pessoa. 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 

E, F, G, J 

Envolvimento em  

projetos / atividades 

(grelha de registo) 

 

 

20% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; regras). Responsável/ autónomo 

E, F 
Observação em aula. 
(grelha de registo) 

 

5%  
 

15% Realização de tarefas (trabalhos e outros). 5% 

Responsabilidade/posse dos materiais (caderno diário) 5% 

ENSINO BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89%           Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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 Ciências Humanas e Sociais 
GRUPO 290 – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 3º Ciclo do Ensino Básico 

a)Descritores de Desempenho definidos na planificação anual, elaborada de acordo com as aprendizagens essenciais (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho).  
Obs. Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Na avaliação de Conhecimentos e Capacidades/Atitudes e Valores - o resultado considera a média aritmética dos resultados obtidos desde o início do período. 
NOTA: A avaliação do terceiro período tem em conta os períodos anteriores. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 

 
 
 
 
 
 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA                                                                                                                  * Ensino Não Presencial 

 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO a) 

 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
Conhecimentos e 
capacidades: 
 
 
ÂMBITO GERAL – 
transversal a EMRC 3ºCiclo 
Consciência de si e da 
dignidade da pessoa, na 
sua dimensão religiosa, 
fomentando a fraternidade 
 

 

Compreensão / Aquisição de conhecimento: 
1 Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 
2 Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos da 
simbologia inerente à mensagem do cristianismo; 
3 Promover o respeito pela multiculturalidade, o 
reconhecimento da diversidade, as interações entre 
culturas e religiões, a justiça e a paz; 
4 Relacionar as aprendizagens de EMRC com os dados 
das outras ciências, valorizando o saber comum que se 
reflete na história dos Povos e nos valores humanos. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado.  
Comunicador. 
Questionador. 
Crítico/Analítico. 

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

 
 
 
 
 
 

 

Fichas de trabalho 
e(ou)  
trabalhos temáticos                             
(individuais ou grupo) 
 

Observação do 

desempenho 

(grelha de registo) 

 

 

65% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
1 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar; 
2 Integrar a afetividade na formação integral da pessoa. 

Criativo. 
Indagador/Investigador. 
Participativo/Colaborador. 
Sistematizador/organizador. 

E, F, G, J 

trabalho prático / 

expressivo 

aglutinador de 

aprendizagens  

(grelha de registo) 

 

 

20% 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; regras). Responsável/ autónomo 

E, F 
Observação em aula. 
(grelha de registo) 

 

5%  
 

15% Realização de tarefas (trabalhos e outros). 5% 

Responsabilidade/cumprimento de prazos  5% 

ENSINO BÁSICO 

Nível 1 0       a   19% Insuficiente 

Nível 2 20     a   49% Insuficiente 

Nível 3 50     a   69% Suficiente 

Nível 4 70     a   89%           Bom 

Nível 5 90     a   100% Muito Bom 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de problemas 
D- Pensamento crítico e 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 2021/2022 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO 500 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 3º CICLO 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do 
perfil do aluno 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo 

§ Analisa, interpreta e explora situações em contextos variados. 
§ Resolve problemas que requerem conhecimentos matemáticos 
adquiridos e apoiam a aprendizagem de novos conhecimentos. 
§ Reconhece, interpreta, usa e relaciona diferentes 
representações das ideias matemáticas, em contextos diversos. 
§ Desenvolve competências de cálculo com e sem recursos 
tecnológicos. 
§ Comunica utilizando linguagem matemática, para descrever e 
justificar, raciocínios, procedimentos e conclusões. 
§ Trabalha colaborativamente contribuindo para o trabalho 
produzido e revelando capacidade de diálogo. 
§ Comunica utilizando linguagem matemática, para descrever e 
justificar, raciocínios, procedimentos e conclusões. 
§ Utiliza materiais manipuláveis e a tecnologia digital na resolução 
de problemas e tarefas de aprendizagem. 
§ Exprime e fundamenta as suas opiniões, revelando espírito 
crítico. 
§ 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 escritos (55%) 
 
 
 
Questões Aula (20%) 

75% 

85% 

Projeto interdisciplinar (DAC) 
 
Trabalhos de grupo 
 
Apresentações orais 

10% 

Atitudinal 

§ Participa de forma adequada nas aulas. 
§ Revela responsabilidade, autonomia e espírito crítico. 
§ Coopera e partilha. 
§ Demonstra respeito por si e manifesta consciência e 
    responsabilidade 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 

Grelhas de observação da realização do trabalho fora 
da sala de aula 
 
Grelhas de observação de trabalho na sala de aula 
 
Apresentação/posse dos materiais 

15% 
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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 

 
 

Observações:  
Em cada período, poderão não ser aplicados todos os instrumentos de avaliação previstos na avaliação das competências. 
Ao não se aplicarem alguns dos instrumentos de avaliação previstos num determinado domínio, a respetiva ponderação será distribuída, de forma equitativa, pelos outros. 
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.  
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Ano letivo 2021/2022 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 
GRUPO 500 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – Cursos Profissionais 

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 escritos 50% 

70% 
Trabalhos Individuais 10% 

Trabalhos de grupo 
 
Apresentações orais 

10% 

Atitudinal 

§ Participa de forma adequada nas aulas. 
§ Revela responsabilidade, autonomia e espírito crítico. 
§ Coopera e partilha. 
§ Demonstra respeito por si e manifesta consciência e 
    responsabilidade 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 

Grelhas de observação da realização do trabalho fora da 
sala de aula 
 
Grelhas de observação de trabalho na sala de aula 
 
Apresentação/posse dos materiais 

30% 
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Observações:  
Em cada módulo, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Poderão não ser aplicados todos os instrumentos de avaliação previstos na avaliação das competências. 
Ao não se aplicarem alguns dos instrumentos de avaliação previstos num determinado domínio, a respetiva ponderação será distribuída, de forma equitativa, pelos outros. 
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Ano letivo 2021/2022 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – Ensino não presencial 

GRUPO 500 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 7.º, 8.º e 9.º ANO 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores do 
perfil do aluno 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

Cognitivo 

§ Analisa, interpreta e explora situações em contextos variados. 
§ Resolve problemas que requerem conhecimentos matemáticos 
adquiridos e apoiam a aprendizagem de novos conhecimentos. 
§ Reconhece, interpreta, usa e relaciona diferentes representações 
das ideias matemáticas, em contextos diversos. 
§ Desenvolve competências de cálculo com e sem recursos 
tecnológicos. 
§ Comunica utilizando linguagem matemática, para descrever e 
justificar, raciocínios, procedimentos e conclusões. 
§ Trabalha colaborativamente contribuindo para o trabalho 
produzido e revelando capacidade de diálogo. 
§ Comunica utilizando linguagem matemática, para descrever e 
justificar, raciocínios, procedimentos e conclusões. 
§ Utiliza materiais manipuláveis e a tecnologia digital na resolução 
de problemas e tarefas de aprendizagem. 
§ Exprime e fundamenta as suas opiniões, revelando espírito crítico. 
§ Analisa o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem. 
§ 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 

60% 

85% 
Concretização das tarefas 

propostas 
 

10% 

 

Qualidade das tarefas 
apresentadas 

15% 

Atitudinal 

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

E, F, G, H, J 

Presença nas sessões 
síncronas 

(de acordo com o disposto no estatuto do 
aluno, regulamento interno e plano E@D) 

5% 

15% 

Cumprimento da entrega das 
tarefas 

10% 
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Observações:  
Em cada período, poderão não ser aplicados todos os instrumentos de avaliação previstos na avaliação das competências. 
Ao não se aplicarem alguns dos instrumentos de avaliação previstos num determinado domínio, a respetiva ponderação será distribuída, de forma equitativa, pelos outros. 
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. 
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Ano letivo 2021/ 2022 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – Ensino não presencial 

GRUPO 500 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – Cursos Profissionais 

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 

 

Trabalhos Individuais 

Trabalhos de grupo 

Tarefas para avaliação 

 

 

70% 

Atitudinal 

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

E, F, G, H, J 

Presença nas sessões síncronas 

(de acordo com o disposto no estatuto do 
aluno, regulamento interno e plano E@D) 

10% 

30% 

Cumprimento da entrega das 
tarefas 

20% 
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Observações:  
Em cada módulo, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
Poderão não ser aplicados todos os instrumentos de avaliação previstos na avaliação das competências. 
Ao não se aplicarem alguns dos instrumentos de avaliação previstos num determinado domínio, a respetiva ponderação será distribuída, de forma equitativa, pelos outros. 
 
Adenda - No peso anteriormente definido no Domínio Cognitivo (testes escritos, trabalhos individuais, trabalhos de grupo e apresentações orais) será, no contexto atual de pandemia, atribuído outros elementos de 
avaliação formativa/sumativa (Trabalhos individuais/Trabalhos de grupo/ Tarefas para avaliação) que o professor responsável pela disciplina considere pertinentes. Os alunos terão de ser informados de quais os 
elementos que irão substituir os testes escritos e de como será feita a ponderação/classificação/pontuação atribuída.  
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Ano letivo 2021/2022

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
GRUPO- 520 Ciências Naturais

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –7º ANO - REGIME PRESENCIAL

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.

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Dinâmica externa da Terra:
- Compreender a diversidade das paisagens geológicas.
- Compreender os minerais como unidades básicas das rochas.
- Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das rochas sedimentares.

Estrutura e dinâmica interna da Terra
- Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra.
- Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas.

Consequências da dinâmica interna da Terra
- Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica interna da Terra.
- Interpretar a formação das rochas magmáticas.
- Compreender o metamorfismo como uma consequência da dinâmica interna da Terra.
- Conhecer o ciclo das rochas.
- Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser exploradas de forma

sustentada.
- Compreender a atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra.
- Compreender a estrutura interna da Terra.

A Terra conta a sua história
- Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra.
- Compreender as grandes etapas da história da Terra.

Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra
- Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na

Terra.

A

B

C

D

I

F

H

- Testes de avaliação;

- Mini-testes /
Questões de aula,
Fichas de trabalho.

70%

85%

- Grelha de registos
do desempenho
durante a realização
das atividades
práticas e
laboratoriais;

- Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo;

- Relatórios.

15%

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;

E

F

G

J

- Grelha de
observação de aula

15%
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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

● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

1 0    a  19% Insuficiente

2 20  a  49% Insuficiente

3 50  a  69% Suficiente

4 70  a  89% Bom

5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º
55/2018), de acordo com o seguinte quadro:

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 %

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 %

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69%

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 %

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 %



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335
Ano letivo 2021/2022

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
GRUPO- 520 CIÊNCIAS NATURAIS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –8º ANO - REGIME PRESENCIAL

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.

TERRA, UM PLANETA COM VIDA

Sistema Terra: da célula à biodiversidade
- Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único planeta com vida conhecida no Sistema Solar
- Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida
- Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra

SUSTENTABILIDADE NA TERRA

Ecossistemas
- Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas.
- Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente.
- Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos.
- Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas.
- Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas.
- Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra.
- Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento

sustentável.
- Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas.
- Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas.

Gestão sustentável dos recursos
- Compreender a classificação dos recursos naturais.
- Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais.
- Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da

Natureza.
- Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território.
- Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento sustentável.
- Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da qualidade de vida das populações humanas.

A

B

C

D

I

F

H

- Testes de avaliação;

- Mini-testes /
Questões de aula,
Fichas de trabalho.

70%

85%

- Grelha de registos
do desempenho
durante a realização
das atividades
práticas e
laboratoriais;

- Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo;

- Relatórios.

15%

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;

E

F

G

J

- Grelha de
observação de aula

15%



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335

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

● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

1 0    a  19% Insuficiente

2 20  a  49% Insuficiente

3 50  a  69% Suficiente

4 70  a  89% Bom

5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º
55/2018), de acordo com o seguinte quadro:

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 %

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 %

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69%

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 %

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 %



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335
Ano letivo 2021/ 2022

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
GRUPO- 520 Ciências Naturais

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –9º ANO - REGIME PRESENCIAL

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.

VIVER MELHOR NA TERRA

Saúde individual e comunitária
- Compreender a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da

população.
- Sintetizar as estratégias de promoção da saúde.

Organismo humano em equilíbrio
- Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano.
- Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo

humano.
- Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano.
- Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano.
- Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano.
- Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano.
- Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório.
- Aplicar medidas de suporte básico de vida.
- Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo humano.
- Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano.
- Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo.

Transmissão da vida
- Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano.
- Compreender a importância do conhecimento genético.

A

B

C

D

I

F

H

- Testes de avaliação;

- Mini-testes /
Questões de aula,
Fichas de trabalho.

70%

85%

- Grelha de registos
do desempenho
durante a realização
das atividades
práticas e
laboratoriais;

- Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo;

- Relatórios.

15%

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;

E

F

G

J

- Grelha de
observação de aula

15%



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335

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

● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

1 0    a  19% Insuficiente

2 20  a  49% Insuficiente

3 50  a  69% Suficiente

4 70  a  89% Bom

5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º
55/2018), de acordo com o seguinte quadro:

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 %

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 %

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69%

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 %

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 %



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335
Ano letivo 2021/2022

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
GRUPO- 520 Ciências Naturais

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –7º ANO - REGIME NÃO PRESENCIAL

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.

TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Dinâmica externa da Terra:
- Compreender a diversidade das paisagens geológicas.
- Compreender os minerais como unidades básicas das rochas.
- Analisar os conceitos e os processos relativos à formação das rochas sedimentares.

Estrutura e dinâmica interna da Terra
- Compreender os fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra.
- Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas.

Consequências da dinâmica interna da Terra
- Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica interna da Terra.
- Interpretar a formação das rochas magmáticas.
- Compreender o metamorfismo como uma consequência da dinâmica interna da Terra.
- Conhecer o ciclo das rochas.
- Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser exploradas de forma

sustentada.
- Compreender a atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra.
- Compreender a estrutura interna da Terra.

A Terra conta a sua história
- Compreender a importância dos fósseis para a reconstituição da história da Terra.
- Compreender as grandes etapas da história da Terra.

Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra
- Compreender o contributo do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na

Terra.

A

B

C

D

I

F

H

- Testes de
avaliação;
- Mini-testes /
Questões de aula;
- Fichas de
trabalho;
- Fichas de
aplicação de
conceitos;
- Tarefas para
avaliação/
concretização de
tarefas propostas

70%

85%

- Grelha de registos
do desempenho
durante a realização
das atividades
práticas e
laboratoriais;

- Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo;

- Relatórios.
- Participação oral nas

sessões síncronas
- Realização das

tarefas

15%

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;

E

F

G

J

- Grelha de
observação de aula

- Cumprimento dos
prazos de entrega
das tarefas

15%



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335

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

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."

● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

1 0    a  19% Insuficiente

2 20  a  49% Insuficiente

3 50  a  69% Suficiente

4 70  a  89% Bom

5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º
55/2018), de acordo com o seguinte quadro:

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 %

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 %

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69%

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 %

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 %



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335
Ano letivo 2021/2022

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
GRUPO- 520 CIÊNCIAS NATURAIS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –8º ANO - REGIME NÃO PRESENCIAL

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.

TERRA, UM PLANETA COM VIDA

Sistema Terra: da célula à biodiversidade
- Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único planeta com vida conhecida no Sistema Solar
- Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida
- Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra

SUSTENTABILIDADE NA TERRA

Ecossistemas
- Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas.
- Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente.
- Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos.
- Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos ecossistemas.
- Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos ecossistemas.
- Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra.
- Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento

sustentável.
- Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos ecossistemas.
- Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas.

Gestão sustentável dos recursos
- Compreender a classificação dos recursos naturais.
- Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais.
- Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da

Natureza.
- Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território.
- Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento sustentável.
- Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da qualidade de vida das populações humanas.

A

B

C

D

I

F

H

- Testes de
avaliação;
- Mini-testes /
Questões de aula;
- Fichas de
trabalho;
- Fichas de
aplicação de
conceitos;
- Tarefas para
avaliação/
concretização de
tarefas propostas

70%

85%
- Grelha de registos

do desempenho
durante a realização
das atividades
práticas e
laboratoriais;

- Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo;

- Relatórios.
- Participação oral nas

sessões síncronas
- Realização das

tarefas

15%

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;

E

F

G

J

- Grelha de
observação de aula

- Cumprimento dos
prazos de entrega
das tarefas

15%



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335

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

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."

● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

1 0    a  19% Insuficiente

2 20  a  49% Insuficiente

3 50  a  69% Suficiente

4 70  a  89% Bom

5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º
55/2018), de acordo com o seguinte quadro:

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 %

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 %

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69%

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 %

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 %



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335
Ano letivo 2021/2022

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
GRUPO- 520 Ciências Naturais

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –9º ANO -REGIME NÃO PRESENCIAL

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.

VIVER MELHOR NA TERRA

Saúde individual e comunitária
- Compreender a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da

população.
- Sintetizar as estratégias de promoção da saúde.

Organismo humano em equilíbrio
- Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano.
- Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo

humano.
- Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano.
- Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano.
- Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano.
- Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano.
- Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório.
- Aplicar medidas de suporte básico de vida.
- Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo humano.
- Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano.
- Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo.

Transmissão da vida
- Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano.
- Compreender a importância do conhecimento genético.

A

B

C

D

I

F

H

- Testes de
avaliação;
- Mini-testes /
Questões de aula;
- Fichas de
trabalho;
- Fichas de
aplicação de
conceitos;
- Tarefas para
avaliação/
concretização de
tarefas propostas

70%

85%

- Grelha de registos
do desempenho
durante a realização
das atividades
práticas e
laboratoriais;

- Trabalhos de
pesquisa individuais
e/ou de grupo;

- Relatórios.
- Participação oral nas

sessões síncronas
- Realização das

tarefas

15%

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;

E

F

G

J

- Grelha de
observação de aula

- Cumprimento dos
prazos de entrega
das tarefas

15%



Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335

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

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."

● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

1 0    a  19% Insuficiente

2 20  a  49% Insuficiente

3 50  a  69% Suficiente

4 70  a  89% Bom

5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º
55/2018), de acordo com o seguinte quadro:

1 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 %

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 %

3 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69%

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 %

5 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 %
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Ano letivo 2020 / 2021 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO- 510 FÍSICO-QUÍMICA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –7º 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. 

Materiais: 
- Conhecer o material de laboratório e as regas gerais de segurança. 

Constituição do mundo material: 
- O aluno reconhece a enorme variedade de materiais com diferentes propriedades e usos, assim como o papel da 

química na identificação e transformação desses materiais. 
Substâncias e misturas: 

- O aluno compreende a classificação dos materiais em substâncias e misturas; caracteriza, qualitativa e 
quantitativamente, uma solução e prepara laboratorialmente, em segurança, soluções aquosas de uma dada 
concentração, em massa. 

Explicação e representação de reações químicas: 
− O aluno reconhece a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de materiais através das unidades 

estruturais das suas substâncias; compreende o significado da simbologia química e da conservação da 
massa nas reações químicas. 

Propriedades físicas e químicas dos materiais: 
- O aluno reconhece as propriedades físicas e químicas das substâncias que as permitem distinguir e identificar. 

Separação das substâncias de uma mistura: 
- O aluno conhece os processos físicos de separação e aplica-os na separação de componentes de misturas homogéneas 

e heterogéneas usando técnicas laboratoriais. 
Energia: 
Fontes de energia e transferências de energia: 
O aluno reconhece que a energia está associada a sistemas, que se transfere conservando-se globalmente, que as fontes de 
energia são relevantes na sociedade e que há vários processos de transferência de energia.  
 
Espaço: 
Universo e Distâncias no Universo: 

- O aluno conhece e compreende a constituição do Universo; consegue localizar a Terra e reconhece o papel da 
observação e dos instrumentos na nossa percepção do Universo; 

- O aluno conhece as distâncias no Universo e utiliza as unidades de distância adequadas às várias escalas do Universo. 
Sistema solar: 

- O aluno conhece e compreende o Sistema Solar e aplica os conhecimentos adquiridos. 
A Terra, a Lua e as forças gravíticas: 

- O aluno conhece e compreende os movimentos da Terra e da Lua; compreende as ações do Sol sobre a Terra e da Terra 
sobre a Lua e corpos perto da superfície terrestre, e reconhece o papel da força gravítica. 

-  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 

- Testes de avaliação 
(60%); 
 

- Mini-testes / 
Questões de aula,  
Fichas de trabalho 
(10%). 

70% 

85% 

- Grelha de registos 
do desempenho 
durante a realização 
das atividades 
práticas; 

- Trabalhos de 
pesquisa individuais 
e/ou de grupo; 

- Apresentação oral 
de trabalhos; 

- Relatórios. 

15% 

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; 
 

E 
 

F  

- Grelha de 
observação de aula 

15% 
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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 

 
 
 
 
 

 
● Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
1 0    a  19% Insuficiente 
2 20  a  49% Insuficiente 
3 50  a  69% Suficiente 
4 70  a  89% Bom 
5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressasse numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º 
55/2018), de acordo com o seguinte quadro: 

1 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 % 

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 % 

3 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69% 
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4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 % 

5 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 % 
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Ano letivo 2020 / 2021 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO- 510 FÍSICO-QUÍMICA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –8º 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. 

Reações Químicas: 
Explicação e representação de reações químicas: 
- O aluno reconhece a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de materiais através das 

unidades estruturais das suas substâncias; compreende o significado da simbologia química e da 
conservação da massa nas reações químicas. 

Transformações físicas e químicas: 
- O aluno reconhece as transformações físicas e químicas e consegue concluir que as transformações de 

substâncias podem envolver absorção ou libertação de energia. 
Tipos de reações químicas: 
- O aluno conhece diferentes tipos de reações químicas, representando-as por equações químicas. 

Velocidade das reações químicas: 
- O aluno compreende que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que é possível 

modificar e controlar. 
O Som: 
Produção e propagação do som e ondas: 
- O aluno conhece e compreende a produção e a propagação do som; 
- O aluno conhece e compreende os fenómenos ondulatórios num meio material como a propagação 

de vibrações mecânicas nesse meio; conhece e compreende as grandezas físicas características de 
ondas e reconhece o som como onda. 

Atributos do som e sua deteção pelo ser humano e Fenómenos acústicos: 
- O aluno conhece os atributos do som, relaciona-os com as grandezas físicas que caracterizam as 

ondas e utiliza detetores de som; 
- O aluno compreende como o som é detetado pelo ser humano; 
- O aluno compreende alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e fundamenta medidas contra a 

poluição sonora. 
A Luz: 
Ondas de luz e sua propagação: 
- O aluno compreende fenómenos do dia-a-dia em que intervém a luz (visível e não visível) e 

reconhece que a luz é uma onda eletromagnética, caracterizando-a. 
Fenómenos óticos: 

- O aluno compreende alguns fenómenos óticos e algumas das suas aplicações e recorre a modelos 
da ótica geométrica para os representar. 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 

- Testes de avaliação 
(60%); 
 

- Mini-testes / 
Questões de aula,  
Fichas de trabalho 
(10%). 

70% 

85% 

- Grelha de registos 
do desempenho 
durante a realização 
das atividades 
práticas; 

- Trabalhos de 
pesquisa individuais 
e/ou de grupo; 

- Apresentação oral 
de trabalhos; 

- Relatórios. 

15% 

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; 
 

E 
 

F  

- Grelha de 
observação de aula 

15% 
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Observações: 

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

 
• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
1 0    a  19% Insuficiente 
2 20  a  49% Insuficiente 
3 50  a  69% Suficiente 
4 70  a  89% Bom 
5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressasse numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º 
55/2018), de acordo com o seguinte quadro: 

 
 

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 

1 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 % 

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 % 

3 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69% 

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 % 

5 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 % 
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Ano letivo 2020/ 2021 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO- 510 FÍSICO-QUÍMICA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –9º 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. 

Movimentos e forças: 
Movimentos na Terra: 
- O aluno conhece e compreende os movimentos do dia-a-dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas. 
Forças e movimentos: 
- O aluno conhece e compreende a ação das forças; prevê os seus efeitos usando as leis da dinâmica de Newton; e aplica 

as leis de Newton na interpretação de movimentos e na segurança rodoviária. 
Forças movimentos e energia: 
- O aluno conhece e compreende que existem dois tipos fundamentais de energia, podendo um transformar-se no outro, 

e que a energia se pode transferir entre sistemas por ação de forças. 
Forças e fluídos. 
- O aluno conhece e compreende situações de flutuação ou afundamento de corpos em fluídos. 
 
Eletricidade: 
Corrente elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente elétrica e energia elétrica: 
- O aluno compreende fenómenos elétricos do dia-a-dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplica com 

esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas. 
- Conhece e compreende os efeitos da corrente elétrica, relacionando- a com a energia, e aplica esse conhecimento. 
 
Classificação dos materiais: 
Estrutura atómica. 
- O aluno reconhece que o modelo atómico é uma representação dos átomos e compreende a sua relevância na 

descrição de moléculas e iões. 
Propriedades dos materiais e Tabela Periódica. 
- O aluno conhece e compreende a organização da Tabela Periódica e a sua relação com a estrutura atómica; usa 

informação sobre alguns elementos para explicar certas propriedades físicas e químicas das respetivas substâncias 
elementares. 

Ligação química: 
- O aluno conhece e compreende que a diversidade das substâncias resulta da combinação de átomos dos elementos 

químicos através de diferentes modelos de ligação: covalente, iónica e metálica. 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

F 
 

G 
 

H 
 
I 
 
J 

- Testes de avaliação 
(60%); 
 

- Mini-testes / 
Questões de aula,  
Fichas de trabalho 
(10%). 

70% 

85% 

- Grelha de registos 
do desempenho 
durante a realização 
das atividades 
práticas; 

- Trabalhos de 
pesquisa individuais 
e/ou de grupo; 

- Apresentação oral 
de trabalhos; 

- Relatórios. 

15% 

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; 

E 
 

F  
 

- Grelha de 
observação de aula 

15% 
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Observações: 

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

 
• Nomenclatura a utilizar nos testes e outros instrumentos de avaliação 

Nível Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa 
1 0    a  19% Insuficiente 
2 20  a  49% Insuficiente 
3 50  a  69% Suficiente 
4 70  a  89% Bom 
5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressasse numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º 
55/2018), de acordo com o seguinte quadro: 

 
 

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 

1 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 % 

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 % 

3 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69% 

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 % 

5 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 % 
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Ano letivo 2019 / 2020 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – Não presencial           

 
GRUPO- 510 FÍSICO-QUÍMICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –7.º, 8.º e 9.º 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 

REGISTOS NOS 
CADERNO 

 
 

QUALIDADE DO 
TRABALHO 

ASSÍNCRONO 
 

QUALIDADE DO 
TRABALHO 
SÍNCRONO 

 
 

TESTE/QUESTÃO 
AULA 

10% 
 
 
 
 

15% 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

40% 

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; 

E 
 

F  
 

PRESENÇA NAS 
SESSÕES SÍNCRONAS 

 
CUMPRIMENTO DE 
PRAZOS 

5% 
 
 

10% 
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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 

 
 

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

1 0    a  19% Insuficiente 
2 20  a  49% Insuficiente 
3 50  a  69% Suficiente 
4 70  a  89% Bom 
5 90  a  100% 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 informação resultante da avaliação expressasse numa escala de 1 a 5. (ponto 3, art.º 13 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016) (alínea b, ponto 1, art.º 28 do Decreto-Lei n.º 
55/2018), de acordo com o seguinte quadro: 

1 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 0 e 19 % 

2 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 20 e 49 % 

3 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 50 e 69% 

4 Avaliação global dos parâmetros com um total entre 70 e 89 % 

5 
 

Avaliação global dos parâmetros com um total entre 90 e 100 % 
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 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. 

 



Ano letivo 2021 / 2022

Departamento de Expressões e Tecnologias

GRUPO INFORMÁTICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  7º, 8º e 9º ano(3º Ciclo) REGIME PRESENCIAL

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritores
do perfil
do aluno

INSTRU
MENTOS

PONDERAÇÃO

Cognitivo

● Adquire e compreende conhecimentos específicos;
● Aplica conhecimentos e técnicas de TIC no desenvolvimento de projetos/atividades,

nomeadamente os sugeridos por outras áreas do conhecimento;
● Usa adequadamente a língua portuguesa na intervenção em debates e na discussão

de resultados de pesquisas;
● Usa a linguagem científica e tecnológica no sentido de comunicar, de forma precisa e

coerente;
● Utiliza corretamente os meios informáticos, tirando partido das potencialidades;
● Interpreta e critica construtivamente os resultados obtidos na resolução de uma

tarefa/atividade;
● Possui capacidade de reflexão, gerando um saber criativo e evolutivo;
● Usa estratégias diversificadas no processo de aprendizagem;
● Identifica dúvidas e dificuldades;
● Decide pela melhor das soluções na realização de um problema concreto;
● Desenvolve um raciocínio lógico e estruturado;
● Faz gestão adequada do tempo de realização das tarefas;
● Manifesta segurança e autonomia, recorrendo seletivamente a saberes adquiridos;
● Participa nas atividades propostas, debates e exposições orais adequadamente

A, B, C, D, H,I

Fichas de
avaliação/
Trabalhos;

Fichas de
trabalho
práticos

60%

25% 85%

Atitudinal

● Aceita opiniões diferentes e integra as propostas dos outros na melhoria do trabalho;

● Respeita regras para o uso coletivo de recursos e espaços;

● Respeita a privacidade, a propriedade intelectual e os direitos de autor;

● Adopta comportamentos seguros e responsáveis na utilização da internet;

● Aplica a netiqueta na comunicação e colaboração em rede;

E,F,G,J

Observação direta;
grelhas de
observação.

15%



● Mostra empenho e responsabilidade na realização das atividades e tarefas propostas;

● Revela capacidade de iniciativa e autonomia;

● Coopera em atividades de grupo, partilhando saberes e responsabilidades;

● Participa em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem e

como contributo para a aprendizagem dos outros

● Revela preocupação na qualidade/apresentação de atividades;

● Atua de acordo com normas de segurança de instalação, manuseamento e utilização

dos equipamentos informáticos e respetivas ferramentas;

● Cumpre prazos;

● Assíduo e pontual.

Obs.: Se algum destes itens for suprimido, o respetivo peso será adicionado ao  Teste Escrito de Avaliação Quantitativa e/ou Trabalho de Avaliação

Descritores do perfil do aluno
A. Linguagens e Texto H. Sensibilidade estética e Artística
B. Informação e Comunicação I.  Saber Científico, Técnico e Tecnológico
C. Raciocínio e Resolução de Problemas J. Consciência e Domínio do Corpo
D. Pensamento Crítico e Pensamento Criativo
E. Relacionamento Interpessoal
F. Desenvolvimento Pessoal e Autonomia
G. Bem-estar, saúde e Ambiente



Ano letivo 2021 / 2022

Departamento de Expressões e Tecnologias

GRUPO INFORMÁTICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  7º, 8º e 9º ano (3º Ciclo) REGIME NÃO PRESENCIAL

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO Descritore
s do perfil
do aluno

INSTRU
MENTOS

PONDERAÇÃO

Cognitivo

● Adquire e compreende conhecimentos específicos;
● Aplica conhecimentos e técnicas de TIC no desenvolvimento de

projetos/atividades, nomeadamente os sugeridos por outras áreas do
conhecimento;

● Usa adequadamente a língua portuguesa na intervenção em debates e na
discussão de resultados de pesquisas;

● Usa a linguagem científica e tecnológica no sentido de comunicar, de forma
precisa e coerente;

● Utiliza corretamente os meios informáticos, tirando partido das potencialidades;
● Interpreta e critica construtivamente os resultados obtidos na resolução de uma

tarefa/atividade;
● Possui capacidade de reflexão, gerando um saber criativo e evolutivo;
● Usa estratégias diversificadas no processo de aprendizagem;
● Identifica dúvidas e dificuldades;
● Decide pela melhor das soluções na realização de um problema concreto;
● Desenvolve um raciocínio lógico e estruturado;
● Faz gestão adequada do tempo de realização das tarefas;
● Manifesta segurança e autonomia, recorrendo seletivamente a saberes

adquiridos;
● Participa nas atividades propostas, debates e exposições orais adequadamente

A, B, C, D, H,I

Fichas de
avaliação/
Trabalhos;

Fichas de
trabalho
práticos

70%

20% 90%



Atitudinal

● Aceita opiniões diferentes e integra as propostas dos outros na melhoria do

trabalho;

● Respeita regras para o uso coletivo de recursos e espaços;

● Respeita a privacidade, a propriedade intelectual e os direitos de autor;

● Adopta comportamentos seguros e responsáveis na utilização da internet;

● Aplica a netiqueta na comunicação e colaboração em rede;

● Mostra empenho e responsabilidade na realização das atividades e tarefas

propostas;

● Revela capacidade de iniciativa e autonomia;

● Coopera em atividades de grupo, partilhando saberes e responsabilidades;

● Participa em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem e

como contributo para a aprendizagem dos outros

● Revela preocupação na qualidade/apresentação de atividades;

● Atua de acordo com normas de segurança de instalação, manuseamento e

utilização dos equipamentos informáticos e respetivas ferramentas;

● Cumpre prazos;

● Assíduo e pontual.

E,F,G,J

Observação direta;
grelhas de
observação.

10%

Obs.: Se algum destes itens for suprimido, o respetivo peso será adicionado ao  Teste Escrito de Avaliação Quantitativa e/ou Trabalho de Avaliação

Descritores do perfil do aluno
A. Linguagens e Texto H. Sensibilidade estética e Artística
B. Informação e Comunicação I.  Saber Científico, Técnico e Tecnológico
C. Raciocínio e Resolução de Problemas J. Consciência e Domínio do Corpo
D. Pensamento Crítico e Pensamento Criativo
E. Relacionamento Interpessoal
F. Desenvolvimento Pessoal e Autonomia
G. Bem-estar, saúde e Ambiente
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento Curricular de Expressões e Tecnologias 
 

Grupo Disciplinar: 600 - Artes Visuais               
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ENSINO PRESENCIAL             3º Ciclo do Ensino Básico - 7.º, 8.º e 9.º         Disciplina: Educação Visual 
 

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) 
 

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 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

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

 

10% 
 

 

 

Atitudinal 

 

Comportamento (cumprimento de regras 
na sala de aula, assiduidade, 
pontualidade) 
Realização de tarefas (participação nas 
atividades propostas) 
Apresentação do material necessário  
Autonomia na realização das atividades 
 

 
 
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 

 

 
 

15% 
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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. 
No caso de não se realizar fichas de trabalho / diário gráfico, o valor percentual correspondente será somado à percentagem de trabalhos práticos ou de testes. 
No domínio 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 do domínio 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 expressa de acordo com os seguintes valores: 

Ensino Básico 

Nível 
Avaliação  

quantitativa 
Avaliação 
qualitativa 

Nível 2  0   a  49% Insuficiente 

Nível 3  50   a  69% Suficiente 

Nível 4       70  a  89% Bom 

Nível 5       90  a  100% 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 

  * Aprofundamento em cada ano de escolaridade ao longo do ciclo avaliativo. 
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Ano letivo 2021 / 2022 

Departamento Curricular de Expressões e Tecnologias 
 

Grupo Disciplinar: 600 - Artes Visuais               
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ENSINO NÃO PRESENCIAL       3º Ciclo do Ensino Básico - 7.º, 8.º e 9.º         Disciplina: Educação Visual 
 

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) 
 

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 
no E@D e/ou testes 

 

75% 

 
 
 
 
 
 
 

85% 

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

 

10% 
 

 

 

Atitudinal 

 

Comportamento (cumprimento de regras 
na sala de aula, assiduidade, 
pontualidade) 
Realização de tarefas (participação nas 
atividades propostas) 
Apresentação do material necessário  
Autonomia na realização das atividades 
 

 
 
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 por videoconferência em 
E@D: 

- Registos do professor  

- Grelha de registo diário 

 

 
 

15% 
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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. 
No caso de não se realizar fichas de trabalho / diário gráfico, o valor percentual correspondente será somado à percentagem de trabalhos práticos ou de testes. 
No domínio 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 do domínio 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 expressa de acordo com os seguintes valores: 
 

Ensino Básico 

Nível 
Avaliação  

quantitativa 
Avaliação 
qualitativa 

Nível 2  0   a  49% Insuficiente 

Nível 3  50   a  69% Suficiente 

Nível 4       70  a  89% Bom 

Nível 5       90  a  100% 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 

  * Aprofundamento em cada ano de escolaridade ao longo do ciclo avaliativo. 

NOTA: No E@D os critérios de avaliação mantêm-se. 
 Será preveligiado o suporte de trabalho em formato A4. 



Departamento de Expressões e Tecnologias                     CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2021-2022 – atualizado em julho 2021 

 
 
 

 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 7ºano de escolaridade                                  REGIME PRESENCIAL                                                        DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Pondera-

ção 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
7

5
%

 

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

Orientação, Natação 

Nível Introdução 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) 

50% 

Aptidão Física 
Aptidão Aeróbia 

Aptidão Muscular 
Zona Saudável da Aptidão 

Física-Fitescola, em 3 testes. 
Testes de condição física 10% 

Conhecimentos: 

• Aptidão física, saúde, benefícios do exercício físico para a saúde. 

• Dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos 
tempos, nomeadamente Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

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

Relaciona aptidão física e saúde 
e identifica os benefícios do 
exercício físico para a saúde. 

Interpreta a dimensão 
sociocultural dos desportos na 

atualidade e ao longo dos 
tempos, nomeadamente os 

Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos. 

Aplica os conhecimentos 
relativos às Atividades Físicas. 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento oral 

Apresentação de trabalhos 
Outros 

15% 

A
TI

TU
D

ES
 

2
5

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância  
 Cooperação 

E,F,G 

Observação direta em aula 
(registo de observação) 

Outros 25% 
Desenvolvimento Pessoal 

Participação, Autonomia, 
Responsabilidade, Consciência 

OBSERVAÇÕES: No parâmetro da responsabilidade será avaliado o cumprimento de regras de higiene pessoal, com um peso de 5%. 

Os alunos dispensados da prática da disciplina, por atestado médico, não serão avaliados no parâmetro das Atividades Físicas / Aptidão Física. Nestes casos, o parâmetro Conhecimentos valerá 
75% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal. 
Os alunos que não têm atestado médico só serão avaliados na matéria prática se realizarem, no mínimo, metade das aulas práticas, naquela matéria, tendo zero se não o cumprirem. 
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 8º ano de escolaridade                                      REGIME PRESENCIAL                                                  DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Pondera-

ção 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

7
5

%
 

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

Rugby, Natação 

Nível introdutório - metade das 
matérias mais uma  

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

Observação direta em aula 
(em exercícios critério e 

situação de jogo; registo de 
observação) 

50% 

Aptidão Física 
Aptidão Aeróbia 

Aptidão Muscular 
Zona Saudável da Aptidão Física-

Fitescola, em 3 testes. 
Testes de condição física 10% 

Conhecimentos: 

• Aptidão física, saúde, fatores associados a um estilo de vida 
saudável. 

• Valores olímpicos e paraolímpicos e sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna inclusiva. 

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

Relaciona aptidão física saúde e 
identifica os fatores associados a 

um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras. 
Identifica e interpreta os valores 

olímpicos e paraolímpicos, 
compreendendo a sua importância 

para a construção de uma 
sociedade moderna e inclusiva. 

Aplica os conhecimentos relativos 
às Atividades Físicas. 

 
 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento oral 

Apresentação de trabalhos 
Outros 

15% 

A
TI

TU
D

ES
 

2
5

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância 
Cooperação 

E,F,G 

Observação direta em aula 
(registo de observação) 

Outros 25% 
Desenvolvimento Pessoal 

Participação, Autonomia, 
Responsabilidade, Consciência 

OBSERVAÇÕES: No parâmetro da responsabilidade será avaliado o cumprimento de regras de higiene pessoal, com um peso de 5%. 

Os alunos dispensados da prática da disciplina, por atestado médico, não serão avaliados no parâmetro das Atividades Físicas / Aptidão Física. Nestes casos, o parâmetro Conhecimentos valerá 
75% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal. 
Os alunos que não têm atestado médico só serão avaliados na matéria prática se realizarem, no mínimo, metade das aulas práticas, naquela matéria, tendo zero se não o cumprirem. 
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO- 9º ano de escolaridade                                     REGIME PRESENCIAL                                                     DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Pondera-

ção 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
  

7
5

%
 

Atividades Físicas 

Andebol, Futebol, Basquetebol, 
Voleibol, Ginástica, Atletismo, 
Badminton, Dança, Softebol, 

Natação 

Nível Introdução em metade das 
modalidades + Nível Elementar em 

uma das modalidades lecionadas 

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

Observação direta em aula 
(em exercícios critério e 

situação de jogo; registo de 
observação) 

50% 

Aptidão Física 
Aptidão Aeróbia 

Aptidão Muscular 
Zona Saudável da Aptidão Física-

Fitescola, em 3 testes. 
Testes de condição física 10% 

Conhecimentos: 

• Aptidão física, saúde e fatores associados a um estilo de vida 
saudável. 

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

Relaciona aptidão física e saúde e 
identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio 

ambiente. 
Aplica os conhecimentos relativos às 

Atividades Físicas. 

 
Observação direta 

Teste escrito 
Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento oral 

Apresentação de 
trabalhos 

Outros 

15% 

A
TI

TU
D

ES
 

2
5

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância  
 Cooperação 

E,F,G 

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

25% 
Desenvolvimento Pessoal 

Participação, Autonomia, 
Responsabilidade, Consciência 

OBSERVAÇÕES: No parâmetro da responsabilidade será avaliado o cumprimento de regras de higiene pessoal, com um peso de 5%. 

Os alunos dispensados da prática da disciplina, por atestado médico, não serão avaliados no parâmetro das Atividades Físicas / Aptidão Física. Nestes casos, o parâmetro Conhecimentos valerá 
75% da avaliação e o parâmetro do Desenvolvimento Pessoal não incluirá o cumprimento de regras de higiene pessoal. 
Os alunos que não têm atestado médico só serão avaliados na matéria prática se realizarem, no mínimo, metade das aulas práticas, naquela matéria, tendo zero se não o cumprirem. 
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 7ºano de escolaridade                                      REGIME NÃO PRESENCIAL                                           DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Pondera-

ção 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 
C

O
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

50
%

 Andebol, Futebol, Basquetebol, Voleibol, Ginástica, Atletismo, 
Badminton, Dança, Orientação, Natação, Aptidão física. 
 

Outros Conhecimentos: 

• Aptidão física, saúde, benefícios do exercício físico para a saúde. 

• Dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos 
tempos, nomeadamente Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

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

Relaciona aptidão física e saúde 
e identifica os benefícios do 
exercício físico para a saúde. 

Interpreta a dimensão 
sociocultural dos desportos na 

atualidade e ao longo dos 
tempos, nomeadamente os 

Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos. 

Aplica os conhecimentos 
relativos às Atividades Físicas.  

 

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

 
 
 

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento oral 

Apresentação de trabalhos 
Outros 

50% 

A
TI

TU
D

ES
 

5
0

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância  
 cooperação 

E,F,G 

Observação direta em aula 
(registo de observação) 

Outros 50% 
Desenvolvimento Pessoal 

Participação, Autonomia, 
Responsabilidade, Consciência 

OBSERVAÇÕES:  
No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos do regime presencial 
mantém-se, alterando-se os descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 8º ano de escolaridade                                    REGIME NÃO PRESENCIAL                                           DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Pondera-

ção 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

5
0

%
 

Andebol, Futebol, Basquetebol, Voleibol, Ginástica, Atletismo, 
Badminton, Dança, Rugby, Natação, Aptidão física. 
 

Outros Conhecimentos: 

• Aptidão física, saúde, fatores associados a um estilo de vida 
saudável. 

• Valores olímpicos e paraolímpicos e sua importância para a 
construção de uma sociedade moderna inclusiva. 

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

Relaciona aptidão física saúde e 
identifica os fatores associados a 

um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento 

das capacidades motoras. 
Identifica e interpreta os valores 

olímpicos e paraolímpicos, 
compreendendo a sua importância 

para a construção de uma 
sociedade moderna e inclusiva. 

Aplica os conhecimentos relativos 
às Atividades Físicas. 

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

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento oral 

Apresentação de trabalhos 
Outros 

50% 

A
TI

TU
D

ES
 

5
0

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância 
cooperação 

E,F,G 

Observação direta em aula 
(registo de observação) 

Outros 50% 
Desenvolvimento Pessoal 

Participação, Autonomia, 
Responsabilidade, Consciência 

OBSERVAÇÕES:  
No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos do regime presencial 
mantém-se, alterando-se os descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO- 9º ano de escolaridade                                     REGIME NÃO PRESENCIAL                                           DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aprendizagens Específicas Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
Instrumentos de 

Avaliação 
Pondera-

ção 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 E

 C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

5
0

%
 

Andebol, Futebol, Basquetebol, Voleibol, Ginástica, Atletismo, 
Badminton, Dança, Softebol, Natação, Aptidão física. 
 

Outros Conhecimentos: 

• Aptidão física, saúde e fatores associados a um estilo de vida 
saudável. 

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

Relaciona aptidão física e saúde e 
identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio 

ambiente. 
Aplica os conhecimentos relativos às 

Atividades Físicas. 

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

Observação direta 
Teste escrito 

Trabalhos escritos 
individuais /grupo 

Relatórios 
Questionamento oral 

Apresentação de 
trabalhos 

Outros 

50% 

A
TI

TU
D

ES
 

5
0

%
 Relacionamento interpessoal  

Respeito pelo outro, tolerância  
 cooperação 

E,F,G 

Observação direta em 
aula (registo de 

observação) 
Outros 

50% 
Desenvolvimento Pessoal 

Participação, Autonomia, 
Responsabilidade, Consciência 

OBSERVAÇÕES:  
No caso das atividades propostas e desenvolvidas permitirem uma avaliação de atividades físicas e/ou aptidão física os critérios de avaliação estabelecidos do regime presencial 
mantém-se, alterando-se os descritores de desempenho para a aptidão física, incidindo esta no nível de desempenho demonstrado pelos alunos. 
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