
Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

 

 

Ano letivo 2022 / 2023 

Departamento de Línguas - GRUPO de Português- Regime Presencial 
 

                                                    CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Português – 5.º ano - 2.º ciclo 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores 
do perfil do 
aluno 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 O aluno deve ser capaz de: Comunicador (A, B, 
D, E, H) 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, 
I, J) 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, 
C, I, J) 
Leitor (A, B, C, D, 
F,H,I) 
Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F) 
Criativo (A, C, D, J) 
Crítico/Analítico (A, 
B, C, D, G) 
Indagador/ 

Investigador (C, D, 
F, H, I) 
Questionador (A, F, 
G, I, J) 

🗸Testes de   

 Cognitivo 
Oralidade (20%) 
 Compreender textos orais identificando assunto, 

compreensão oral 60%  

 tema e intenção comunicativa (expor, informar, 🗸Exposições orais   

narrar, descrever, expressar sentimentos, persuadir), 

com base em inferências. 

 Destacar o essencial de um texto audiovisual, 

tendo em conta o objetivo da audição/visionamento. 

🗸Fichas/ atividades 
  

Planificar textos orais tendo em conta os de aferição de leitura   

destinatários e os objetivos de comunicação. (contratual ou outra)  80% 

 Usar a palavra com fluência, correção e 
  

 
🗸Trabalhos escritos  

naturalidade em situações de intervenção formal, 

para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a 

com classificação 
qualitativa realizados 
em aula 

20%  

exposição oral de um tema.    

 Respeitar as convenções que regulam a 🗸Testes e/ou 
trabalhos 

equiparados de 

  

  interação discursiva, em situações com diferentes    

graus de formalidade. 

avaliação (mínimo de 
dois por período) 
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 O aluno deve ser capaz de: 

Leitura (15%) 

 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. 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Educação Literária (10%) 

 Ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas. 

Interpretar os textos em função do género 

literário. 

 Identificar marcas formais do texto poético: 

estrofe, rima, esquema rimático e métrica. 

 Reconhecer, na organização do texto dramático, 

ato, cena, fala e indicações cénicas. 

 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 

ouvidos com recurso a suportes variados. 

 
 

 

Responsável/ 
autónomo (C, D, E, 
F, G, I, J) 
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O aluno deve ser capaz de:  
Escrita (20%) 
 Elaborar textos que cumpram objetivos 

explícitos quanto ao destinatário e à 

finalidade. 

 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. 

 Escrever com propriedade vocabular e com 

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. 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Gramática (15%) 
 Identificar classes de palavras. 

   Conjugar verbos regulares e irregulares 

 Identificar funções sintáticas. 

 Classificar orações. 

 Distinguir processos de formação de palavras. 
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O aluno deve ser capaz de: 
Leitura (15%) 

 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. 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Educação Literária (10%) 

 Ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas. 

 Interpretar os textos em função do 

género    literário. 

 Identificar marcas formais do texto poético: 

estrofe, rima, esquema rimático e métrica. 

 Reconhecer, na organização do texto dramático, 

ato, cena, fala e indicações cénicas. 

 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 

ouvidos com recurso a suportes variados. 
 

 
 
 

 

Responsável/ 
autónomo (C, D, E, 
F, G, I, J) 
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Atitudinal 
 Revelar tolerância e respeito pelos outros. 

 Saber agir eticamente. 

 Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à 

superação; ser perseverante.  

 Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 

criativo. 

 Agir de acordo com os princípios dos direitos  

humanos, com respeito pela diversidade. 

 Ser interventivo e empreendedor. 

 Manifestar autonomia pessoal centrada nos 

direitos humanos, na democracia, na cidadania, 

na  equidade, no respeito mútuo, na livre escolha 

e no bem comum. 

  

ATITUDES 

Consideram-se os seguintes patamares e respetivas percentagens: 
Muito Bom Aluno muito cumpridor muito empenhado e trabalhador, realiza com muito interesse e dinamismo as tarefas propostas, tanto em casa como nas aulas. 20% 
Bom Aluno cumpridor, empenhado e trabalhador, realiza com interesse e regularidade as tarefas propostas, tanto em casa como nas aulas. 15% 
Suficiente Aluno assíduo e pontual, pouco participativo, que nem sempre faz os trabalhos de casa e desenvolve um trabalho irregular nas aulas. 10% Insuficiente Aluno com alguns problemas 
de assiduidade e / ou pontualidade, desinteressado, raramente faz os trabalhos de casa e desenvolve um trabalho muito irregular nas aulas. 5% 
Muito Insuficiente Aluno com graves problemas de assiduidade e / ou pontualidade, desinteressado e perturbador, não faz os trabalhos de casa, não participa nas tarefas propostas nas aulas. 
2% 

 

Princípios Gerais: 1. Existência de dois momentos formais de avaliação por período (face à extensão reduzida do calendário escolar, no 3º período, a título 
excecional e no presente ano letivo, poderá optar-se apenas por um instrumento formal de avaliação). 
2. Quando houver um trabalho equiparado a teste, os dois instrumentos terão o mesmo peso em, pelo menos, dois períodos. 

Áreas de Competência do Perfil do aluno 

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 

 

Nota: - A classificação a atribuir em cada período letivo resultará da média aritmética simples do trabalho efetuado pelo aluno. 
 

A classificação a atribuir a cada um dos parâmetros dos critérios de avaliação deve ser feita em percentagem. 
A progressão, ao longo do ano letivo, deve ser tida em conta na classificação final do 3ºperíodo (avaliação final). 

 
      

Óbidos, 20 de julho de 2022        Grupo – Português - 2.º Ciclo 
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Ano letivo 2022 / 2023 

Departamento de Línguas - GRUPO de Português- Regime Presencial 
 

                                                     CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE Português – 6.º ano - 2.º ciclo 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 
 
 
Cognitivo 

O aluno deve ser capaz de: 
Oralidade (20%) 
(Compreensão Expressão) 
- Compreender formas complexas do oral (textos de 
géneros formais e públicos), por períodos 
prolongados; - Identificar a intenção comunicativa do 
interlocutor (informar, persuadir, mentir, troçar, 
seduzir, por exemplo); 
- Reter a informação relevante para poder intervir de 
modo adequado na interação; 
- Revelar fluência e adequação da expressão oral em 
contextos formais de comunicação. 
O aluno deve ser capaz de revelar: 
Leitura (15%) 

Competência da leitura centrada predominantemente 
em textos orientados para informar, expor e/ou 
explicar (verbete de dicionário e de enciclopédia), 
para comunicar formalmente uma situação ou 
assunto (carta formal) e para relatar ou narrar; 
Educação Literária (10%) 
- Educação literária com aquisição de conhecimento 
de aspetos específicos do texto narrativo, com 
progressiva autonomia no hábito de leitura de obras 
literárias e de apreciação estética; 
Escrita (20%) 
- Competência da escrita que inclua saber descrever, 
elaborar uma narrativa com descrições (e 
eventualmente diálogo) e manifestar uma opinião 
fundamentada em argumentos válidos; 

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

🗸Testes e/ou trabalhos 
equiparados de 
avaliação (mínimo de 
dois por período) 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 

80%  

🗸Testes de 
compreensão oral 

🗸Exposições orais 

🗸Fichas/ atividades de 
aferição de leitura 
(contratual ou outra) 

🗸Trabalhos escritos 
com classificação 
qualitativa realizados 
em aula 

 
20% 

  

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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 Gramática (15%) 
- Competência gramatical por meio de um progressivo 
conhecimento sobre aspetos básicos de diversos 
planos (fonológico, morfológico, das classes de 
palavras, sintático, semântico, textual/discursivo). 

    

 
Atitudinal 

O aluno deve: 
Responsabilidade (5%) 
- Apresentar e organizar o caderno diário e outros 
materiais; 
- Realizar os trabalhos dentro e fora da sala de aula; 
Empenho (5%) 
- Demonstrar interesse/Participação; 
- Revelar atenção/ concentração; 
Autonomia (5%) 
- Adquirir autonomia com vista à superação de 
dificuldades; 
Cidadania (5%) 
- Cumprir as regras da sala de aula; 
- Revelar espírito de cooperação e par. 

 
 

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

Grelhas de observação 

(participação em aula, TPC …) 

 
 

20% 

 

Princípios Gerais: 1. Existência de dois momentos formais de avaliação por período (face à extensão reduzida do calendário escolar, no 3º período, a título 
excecional e no presente ano letivo, poderá optar-se apenas por um instrumento formal de avaliação). 
2. Quando houver um trabalho equiparado a teste, os dois instrumentos terão o mesmo peso em, pelo menos, dois períodos. 

Áreas de Competência do Perfil do aluno 

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 
Nota: - A classificação a atribuir em cada período letivo resultará da média aritmética simples do trabalho efetuado pelo aluno. 
A classificação a atribuir a cada um dos parâmetros dos critérios de avaliação deve ser feita em percentagem. 
A progressão, ao longo do ano letivo, deve ser tida em conta na classificação final do 3ºperíodo (avaliação final). 

 
 

                  Óbidos, 20 de julho de 2022 

 Grupo – Português- 2.º Ciclo 
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Ano letivo 2022/ 2023 

Departamento de Línguas 
                                                                                    GRUPO DE INGLÊS – 2.ºCICLO  

Ensino Presencial 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 5.ºano 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo: 
 

Compreensão Oral: 
-Identificar palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais; entender pedidos que lhe são dirigidos, 
perguntas que lhe são feitas e informações que lhe são dadas;  
- Identificar a ideia global de pequenos textos orais;  
- Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, 
articuladas de forma lenta, clara e pausada. 

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

 
Fichas de Avaliação escrita 

 

Avaliação Formativa: 

- Exercícios de compreensão 

do oral 

 

- Dramatizações/apresenta-

ções orais 

 

- Produção de textos 

 

Grelhas de registo de 

observação direta 

 
 

 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

Compreensão Escrita: 
- Seguir instruções elementares; reconhecer informação que lhe é 
familiar em anúncios/avisos; compreender mensagens curtas e 
simples (postais, mensagens de texto, post/tweets, blogs, emails) 
sobre assuntos do seu interesse; desenvolver a literacia, 
entendendo textos simplificados de leitura extensiva com 
vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos em voz alta. 

 

20% 

Produção e Interação Oral: 
- Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna; 
pronunciar, com correção, expressões e frases familiares; exprimir 
gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples; descrever 
aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases simples; fazer 
descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando expressões 
comuns; falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados 
previamente. 

 

20% 

Produção e Interação escrita: 
- Descrever-se a si e à família; redigir mensagens e notas pessoais; 
redigir postais e convites; escrever sobre as suas preferências, 
utilizando expressões e frases simples, justificando-as usando o 
conectores; conector «because»; descrever uma imagem usando 
«There is /there are». 
 

 

20% 
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- Preencher um formulário (online ou em formato papel) simples 
com informação pessoal e preferências pessoais básicas; pedir e 
dar informação pessoal de forma simples; pedir e dar informação 
sobre gostos e preferências de uma forma simples; responder a um 
email, chat ou mensagem de forma simples. 

 
 

 
 
 
 

Realidades Interculturais distintas 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) 
cultura(s) de língua estrangeira. 

 
5% 

 
Atitudinal 

- Adequar comportamentos aos contextos de cooperação, partilha, 
tolerância, colaboração, trabalho de equipa e comunicação; 

- Participar nas atividades desenvolvidas em sala de aula; 

- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 

- Adquirir novas competências atitudinais; 

- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o bem comum. 

 
 
 

E, F, G, H, J 

 

 

 

Grelhas de registo de 

observação direta 

 
 

 
 

20% 

Nota: As percentagens apresentadas na ponderação correspondem ao valor atribuído a cada descritor de desempenho. 
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 Capacidades e Conhecimentos, esse 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. 
Na avaliação de Atitudes e Valores, a média final considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo.   

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 220-Inglês 2ºciclo    6 de julho de 2022 
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Ano letivo 2022/ 2023 

Departamento de Línguas 
GRUPO DE INGLÊS – 2.ºCICLO 

Ensino Presencial 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INGLÊS – 6.ºano 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
O aluno deve ser capaz de: 

Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo: 
 

Compreensão Oral: 
-Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir 
conversas sobre assuntos que lhe são familiares; compreender os acontecimentos 
principais de uma história/notícia, contada de forma clara e pausada; identificar o 
contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 

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

 
Fichas de Avaliação escrita 

 

Avaliação Formativa: 

- Exercícios de compreensão do 

oral 

 

- Dramatizações/apresenta-

ções orais 

 

- Produção de textos 

 

Grelhas de registo de 

observação direta 

 

 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

Compreensão Escrita: 
- Compreender textos simples  com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e 
a informação essencial em textos diversificados; desenvolver a literacia, compreendo 
textos de leitura extensiva com vocabulário familiar. 

 

20% 

Produção e Interação Oral: 
- Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços públicos, tempos livres, viagens, 

família e amigos, rotinas, escola, meios de transporte, tipos de habitação, descrever 
pessoas, lugares, acontecimentos e atividades com o apoio de imagens; (re)contar 
uma pequena história, sequenciando os acontecimentos de forma simples. 
- Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role-
play; responder a perguntas diretas sobre situações de rotina que lhe são familiares, 
de necessidade imediata, e do seu interesse; comunicar uma tarefa simples; trocar 
opiniões e comparar lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem simples. 

 

20% 

Produção e Interação escrita: 
- Escrever um pequeno texto descritivo sobre a sua rotina diária, a escola, 
acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou imagens; escrever notas e mensagens 
curtas e simples sobre assuntos de necessidade imediata; expressar opinião sobre os 
seus interesses, utilizando expressões e frases simples do dia a dia. 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) simples com informação 
pessoal e preferências pessoais básicas; pedir e dar informação pessoal de forma 
simples; pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma simples; 

 

20% 
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responder a um email, chat ou mensagem de forma simples.  
 

Realidades Interculturais distintas 
- Conhecer, descrever e comparar elementos constitutivos da sua própria cultura e 
da(s) cultura(s) de língua estrangeira; 
- Reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais. 

 
 

5% 

 
Atitudinal 

- Adequar comportamentos aos contextos de cooperação, partilha, tolerância, 
colaboração, trabalho de equipa e comunicação; 

- Participar nas atividades desenvolvidas em sala de aula; 

- Apresentar sentido de responsabilidade e autonomia; 

- Adquirir novas competências atitudinais; 

- Revelar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum. 

 
 
 

E, F, G, H, J 

 

 

 

Grelhas de registo de 

observação direta 

 
 

 
 

20% 

 

Nota: As percentagens apresentadas na ponderação correspondem ao valor atribuído a cada descritor de desempenho. 
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:  

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 

Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente.                                     A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
Na avaliação de Capacidades e Conhecimentos, esse 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. 
Na avaliação de Atitudes e Valores, a média final considera todos os resultados obtidos desde o início do ano letivo.   

 
 

Grupo – 220 - Inglês 2.º Ciclo      6 de julho de 2022 
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Ano letivo 2022 / 2023 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
GRUPO 200 – História e Geografia de Portugal / Ensino Presencial 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE História e Geografia de Portugal (5.º ano) 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO (a) 

 

Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 

 
a) Conhecimentos e 
capacidades 
 -  Conhecer o pais onde 
viver. 
- Problematizar  e debater 
as inter-relações entre os 
fenómenos e o o espaço 
geográfico-temporal. 
- Comunicar e participar. 
- Promover a 
sensibilidade 
estética e valorizar a 
dignidade humana, 
respeitando a 
diferença 
 
 
 
 
 

 

-Utilizar referentes de tempo e de tempo histórico. 

-Localizar, em representações de vários tipos os 

locais e/ ou acontecimentos históricos. 

- Identificar fontes históricas diversificadas. 

- Usar conceitos operatórios e metodológicos da 

disciplina 

 Estabelecer relações entre as formas de organização 

do espaço português e os elementos naturais e 

humanos, aí existentes, ao longo dos tempos.  

- Conhecer episódios da história local e valorizar o 

património histórico e cultural da região onde 

estuda/habita. 

- Reconhecer a acção dos indivíduos e grupos em 

todos os processos históricos. 

 
Conhecedor/sabedor/culto/i 

nformado.  

Comunicador. 

Questionador. 

Crítico/Analítico. 

 Criativo. 

Indagador/Investigador. 

Participativo/Colaborador. 

Sistematizador/organizador. 

 

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

 
  
  

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

60% 

  

 
 
 
 
 
 
 

80% 

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

20% 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Óbidos, 20 de junho de 2021 

 
 
TEMAS: 
. A Península Ibérica: 
localização e espaço 
natural. 
- A Península Ibérica: dos 
primeiros povos à 
formação de Portugal. 
- Portugal no Passado (do 
século XIII ao XVII) 

 

-  Desenvolver a sensibilidade estética. 

- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo-

a e valorizando-a. 

- Valorizar a dignidade e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade e as interações entre 

diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade 

no cumprimento das leis. 

 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; cumprimento 
de regras). 

 
Responsável/ autónomo 
 
E, F 

 

Observação em sala 

de aula.  
(Grelha de registo) 

10% 
 

 
20% Realização de tarefas (trabalhos de casa). 

5% 

Responsabilidade /posse dos materiais.. 
5% 

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. 

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 2022 / 2023 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
GRUPO 200 – História e Geografia de Portugal – Ensino Presencial 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE História e Geografia de Portugal (6.º ano) 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO (a) 

 

Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 

 
a) Conhecimentos e 
capacidades 
 -  Conhecer o país onde 
vive. 
- Problematizar e debater 
as inter-relações entre os 
fenómenos e o espaço 
geográfico-temporal. 
- Comunicar e participar. 
- Promover a 
sensibilidade 
estética e valorizar a 
dignidade humana, 
respeitando a 
diferença. 
 
 
 
 
 

 

-Utilizar referentes de tempo e de tempo 

histórico. 

-Localizar, em representações de vários tipos os 

locais e/ ou acontecimentos históricos. 

- Identificar fontes históricas diversificadas. 

- Usar conceitos operatórios e metodológicos da 

disciplina 

 Estabelecer relações entre as formas de 

organização do espaço português e os elementos 

naturais e humanos, aí existentes, ao longo dos 

tempos.  

- Conhecer episódios da história local e valorizar o 

património histórico e cultural da região onde 

estuda/habita. 

 
Conhecedor/sabedor/culto/informado.  

Comunicador. 

Questionador. 

Crítico/Analítico. 

 Criativo. 

Indagador/Investigador. 

Participativo/Colaborador. 

Sistematizador/organizador. 

 

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

 
  
  

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

60% 

  

 
 
 
 
 
 
 

80% 

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

20% 
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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: 

 
 
 

 
 
 
                                                   Óbidos, 20 de junho de 2021 

 
 
TEMAS: 
 
- Portugal no Passado (do 
século XVIII ao XX) 
 
- Portugal Hoje. 

- Reconhecer a ação dos indivíduos e grupos em 

todos os processos históricos. 

-  Desenvolver a sensibilidade estética. 

- Promover o respeito pela diferença, 

reconhecendo-a e valorizando-a. 

- Valorizar a dignidade e os direitos humanos, 

promovendo a diversidade e as interações entre 

diferentes culturas, a justiça, a igualdade e 

equidade no cumprimento das leis. 

 

 
Atitudinal 

Comportamento (linguagem; respeito; 
cumprimento de regras). 

 
Responsável/ autónomo 
 
E, F 

 

Observação em sala 

de aula.  
(Grelha de registo) 

10% 
 

 
20% Realização de tarefas (trabalhos de casa). 

5% 

Responsabilidade /posse dos materiais. 
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 2022 / 2023 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais  
 

GRUPO 230 – Matemática  

 
 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 5º e 6º ANO  
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

• Raciocínio matemático – compreende, elabora 
argumentos matemáticos e raciocínio lógicos. 
 

• Resolução de problemas – analisa a 
informação, resolve e formula estratégias. 
 

• Comunicação matemática – oral e por texto 
escrito. 

 
  

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 
- Testes 
- Trabalho 
  de projeto. 
- Questões de aula. 

 

60% 

 
 
 
 
 
 

80% 
- Observação direta nas 
  tarefas de natureza  
  diversificada em contexto 
  de sala de aula. 
 

 

20% 

 
Atitudinal 

• Comportamento adequado e cumpre regras 

estipuladas no regulamento interno de escola. 

• Responsabilidade e sentido crítico. 

• Participação e cooperação ativa e espontânea 

com empenho e interesse.    

 

E 

F 

G 

H 

 

 

 

- Observação de trabalho em contexto de 

sala de aula. 

- Registo de realização do trabalho 

desenvolvido fora da sala de aula. 

 

 
 

20% 
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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, no final do segundo período resultará 
da média aritmética simples das percentagens obtidas nos dois períodos. No terceiro período o nível atribuído aos alunos resultará da média aritmética 
simples das percentagens obtidas nos 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 2022 / 2023 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais  
 

GRUPO 230 – Ciências Naturais 

 
 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 5º e 6º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do 
perfil do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

• Usa vocabulário específico da disciplina. 

• Evidencia clareza de ideias. 

• Analisa, interpreta e relaciona informação. 

• Elabora esquemas. 

• Toma decisões para resolver problemas. 

• Manipula e manuseia materiais diversificados. 

• Domina procedimentos. 

• Dimensão prática laboratorial. 

 
 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

- Testes formativos. 
 
- Outros. 
 

60%  
 
 
 
 
 
 

80% 

- Relatórios. 
 
- Trabalho de grupo e 
   Individual.  
 
- Atividades práticas. 

 

20% 

 
Atitudinal 

• Comportamento. Responsabilidade. 

Participação. Empenho. 

• Comportamento adequado e cumpre regras 

estipuladas no laboratório. 

• Responsabilidade e sentido crítico. 

• Participação e cooperação ativa e espontânea 

com empenho e interesse.    

• Revela capacidade de diálogo e consciência 

cívica.  

 
E 
F 
G 
H 

 

- Registo de observação de trabalho em 

contexto de sala de aula. 

- Registo de realização do trabalho 

desenvolvido fora da sala de aula. 

- Registo do desempenho durante a 

realização das atividades laboratoriais. 

 

 
 
 
 

20% 
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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, no final do segundo período resultará 
da média aritmética simples das percentagens obtidas nos dois períodos. No terceiro período o nível atribuído aos alunos resultará da média aritmética 
simples das percentagens obtidas nos 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 2022 / 2023 

Departamento de Expressões 
GRUPO DE EDUCAÇÃO VISUAL  

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - 5º ano 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil do 

aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E 
CRIAÇÃO 

• Identificar diferentes manifestações culturais do património local e 
global (A, B, H) 

• Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada 
em diferentes contextos culturais. (A, B, D, G, I, J) 

 

• Utilizar conceitos específicos da comunicação com intenção e 
sentido crítico; (A, B, D) 

• Interpretar os objetos da cultura visual (contextos/públicos); (A, B) 
• Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, 

reconhecendo o papel das artes nas mudanças/transformações 
sociais;(C, F, H, I) 

 

• Utilizar diferentes materiais e suportes; (G, I, J) 
• Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo; (A, B, H, I) 
• Inventar/criar soluções para a resolução de problemas; (C, D) 
• Tomar consciência da importância das características do trabalho 

artístico; (D, E, F, H) 

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 

• Registos de observação direta 

para o interesse, capacidade de 

intervenção e argumentação, 

participação, autonomia, 

empenho e desempenho, 

contributo para atividades de 

articulação curricular e outros 

 

 

 

60% 

80% 

• Guiões de trabalho 

• Portfólio 

• Apresentação de trabalhos 

• Registos de auto e 

Heteroavaliação 

 

20% 

 
Atitudinal 

 
 

Relacionamento interpessoal: 

• Cumprimento de regras, cordialidade e respeito pelos 
companheiros, cooperação e participação nas situações de 
aprendizagem, organização. (E, F, G, J) 

 

Desenvolvimento pessoal: 

• Realização e colaboração nas tarefas, assiduidade, pontualidade, 
empenho, preservação dos recursos materiais, limpeza e rigor. (E, F, 

G, J) 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 

J - Consciência e Domínio do 

Corpo 

 

 
 

• Observação direta em aula. 
(registo individual de observação) 

20% 
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Ano letivo 2022 / 2023 

Departamento de Expressões  
 

GRUPO DE EDUCAÇÃO VISUAL  

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 6º ano 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

Cognitivo 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
 
 
 

 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
EXPERIMENTAÇÃ E 
CRIAÇÃO 

• Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e 
artesanato de acordo com os contextos históricos, geográficos e culturais; (A, B, D, 
F, G) 

• Descrever com vocabulário adequado os objetos artísticos; (A, B) 
• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias 

artísticas; (A, B, D, F, I) 
• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo; (A, C, D, F, H) 
• Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de 

grupo. (A, B, C, D, E, F) 
 

• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos; (B, C, F, H, I) 
• Transformar narrativas visuais criando novos modos de interpretação. (A, B, C, D, 

H, I) 
 

• Manifestar capacidades expressivas e criativas; (F, H, I, J) 
• Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a 

cruzamentos disciplinares; (A, B, D, E, J) 
• Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos. (D, F, J) 

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 

• Registos de 
observação direta 
para o interesse, 
capacidade de 
intervenção e 
argumentação, 
participação, 
autonomia, empenho 
e desempenho, 
contributo para 
atividades de 
articulação 
curricular e outros 

 

 

 

60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

• Guiões de trabalho 

• Portfólio 

• Apresentação de 

trabalhos 

• Registos de auto e 

Heteroavaliação 

 

 

20% 

 
Atitudinal 

 
 

Relacionamento interpessoal: 

• Cumprimento de regras, cordialidade e respeito pelos companheiros, cooperação e 
participação nas situações de aprendizagem, organização. (E, F, G, J) 

 

Desenvolvimento pessoal: 

• Realização e colaboração nas tarefas, assiduidade, pontualidade, empenho, 
preservação dos recursos materiais, limpeza e rigor. (E, F, G, J) 

E - Relacionamento 
interpessoal 

F - Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 

J - Consciência e Domínio 

do Corpo 

 

• Observação direta em aula. 
(registo individual de 

observação) 

 
 

20% 



 

                                   Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos - 171335 

Ano letivo 2022 / 2023 

Departamento de Expressões 
 

GRUPO de Educação Musical 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL 5º E 6º ANO 
 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Descritores do perfil 
do aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
Cognitivo 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
Improvisa com sensibilidade estética, combinando e 
manipulando vários elementos da música (Timbre, 
Altura, Dinâmica, Ritmo e Forma) e utilizando 
diferentes recursos. 
Compõe pequenas peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música (Timbre, 
Altura, Dinâmica, Ritmo e Forma)utilizando diversos 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Canta e toca de forma interativa, tendo em 
consideração a diversidade de referências musicais, 
procurando a melhor “performance”. 
Executa batimentos corporais e/ou instrumentos não 
convencionais , a solo e/ou em grupo, reportório 
variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica 

 
Conhecedor ( A,B,G,I,J) 
 

Sabedor ( A,B,G,I,J) 
 

Culto ( A,B,G,I,J) 
 

Informado( A,B,G,I,J) 
 

Criativo (A,C,D,J) 
 

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

Investigador (C,D,F,H,I 
 

Criativo (A,C,D,J) 
 

Respeitador da diferença (A, 
B, E, F, H) 
 

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

 
        GRELHAS DE OBSERVAÇÃO: 
 
 Participação nas atividades de 
aula. 
 
 
 
 Organização de materiais. 
 
 
 
 Técnicas de execução 
instrumental e/ou vocal, 
individual e em grupo. 
 
 
 
 
Testes de prática instrumental e 
/ou   teóricos 
 
 

 

 

   10 % 

 

 

      5% 

 

 

      30% 

 

 

     30% 

 

      5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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com progressiva destreza a confiança. 
Toca um instrumento, a solo e/ou em grupo, 

reportório variado, controlando o tempo, o ritmo e a 

dinâmica com progressiva destreza a confiança. 

Apresenta em contexto de sala de aula ou escolar, 
atividades  artísticas por si criadas ou interpretadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
Compara características rítmicas melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de textura 
em peças musicais de épocas, estilos e géneros 
musicais diversificados. 
Utiliza com crescente domínio, vocabulário e 
simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais. 
Utiliza vocabulário adequado para descrever aspetos 
musicais envolvidos nas experiências de audição, 
interpretação, criação e análise. 
 

Comunicador(A, B, D, E, H) 
 

Participador/ 
Colaborador(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/Autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
Comunicador(A, B, D, E, H) 
 

Questionador (C,D,F,H,I) 
 

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

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

Auto avaliador 
 

  Realização de trabalhos 
 
 
 

 

 

 
Atitudinal 

Respeita as regras de trabalho. 
 
Participa na realização das tarefas propostas. 
 
Colabora com os outros. 
 
Revela responsabilidade e autonomia na 
aprendizagem. 
 

Respeitador (A, B, E, F, H) 
 

Conhecedor (A,B,G,I,J) 
 

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

Organizador (A, B, C, I, J) 
 

Questionador (C,D,F,H,I) 

 

Observação direta 

2% 
 
4% 
 
4% 
 
3% 
 
 

 
 
 
 
 
 

20% 
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                                          ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 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 
 

Observações:  
Em cada período, a classificação final decorre do resultado obtido em cada domínio 
avaliado, tendo em conta o respetivo coeficiente. 
A classificação do terceiro periodo reflete a média ponderada dos três períodos. 
A avaliação é expressa de acordo com os seguintes valores: 
 
             ENSINO BÁSICO 
 Nível 1 – de  0% a 19%    -  Insuficiente 
 Nível 2 – de  20%  a 49%  -  Insuficiente  
 Nível 3  -  de 50%  a 69%  - Suficiente 
 Nível 4  -  de 70%  a 89%   - Bom  
 Nível 5 – de  90%  a   100% - Muito Bom 
 
Técnica instrumental adaptada a batimentos corporais e a instrumentos não 
convencionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faz-se acompanhar do material necessário e mantêm-
no organizado. 
 
Revela criatividade. 
 
Reflete criticamente sobre o trabalho apresentado e 

apresenta sugestões. 

2% 
 
 
3% 
 
2% 
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       Ano letivo 2022 / 2023 

Departamento de Expressões e Tecnologias 
 

GRUPO INFORMÁTICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 5 º e 6º ano (2º Ciclo)  

DOMÍNIOS DESCRITORES DE 
DESEMPENHO 

Descritores    do 
perfil do aluno 

INSTRU 
MENTOS 

PONDERAÇÃO 

 
 
 
Cognitivo 

 Participa de forma esclarecida e adequada em diversos contextos, 
desenvolvendo uma conduta crítica, refletida e responsável no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços digitais, respeitando as normas de utilização 
das TIC, dos direitos de autor e de propriedade intelectual dos recursos e 
conteúdos que mobilizam.  

 Aplicar a linguagem científica da disciplina, revelando compreensão; • Empregar 
métodos de trabalho, de pesquisa e de investigação com a utilização das 
tecnologias, desenvolvendo competências de seleção e análise crítica da 
informação no contexto de atividades investigativas.  

  Pratica regras de comunicação em ambientes digitais, em situações reais ou 
simuladas, utilizando meios e recursos digitais.  

  Utiliza as competências associadas à criação de conteúdos, com recurso a 
aplicações digitais adequadas a cada situação.  
 

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

Trabalhos individuais, 
pares ou grupos; • 
Questões-aulas; 
• Trabalhos de 
pesquisa  
• Utilização de 
ferramentas online;  
• Fichas de avaliação; 
 
Fichas de trabalho 
prático. 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

85% 

 
 
Atitudinal 

● Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o Regulamento 
Interno; 

● Atua de acordo com normas de segurança de instalação, manuseamento e 
utilização dos equipamentos informáticos e respetivas ferramentas; • Adequa 
comportamentos em diferentes contextos; 

● Trabalha em equipa;  

●  Interage com tolerância;  

● Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; • 

● Consolida e aprofunda as competências adquiridas;  

 
 
 
 
 

A,B,C,D,E,F 

 
 
 
 
Observação direta; grelhas 
de observação. 

 
 
 
 
 

15% 
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● Identifica a necessidade de aquisição de novas competências;  

● Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade.  

● Comparece às aulas com o material necessário;  

● 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 A avaliação é expressa de acordo 

com os seguintes valores: 
B. Raciocínio e Resolução de Problemas  
C. Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
D. Relacionamento Interpessoal 
E. Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
F. Bem-estar, saúde e Ambiente 

G. H. Sensibilidade estética e Artística 
H. Informação e Comunicação 
I. Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

J. Consciência e Domínio do Corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Departamento de Expressões e Tecnologias                     CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO-2022-2023 – atualizado em julho 2022 

 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 5ºano de escolaridade                                                                                                                            DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 
  

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 
Atividades Físicas e 

Desportivas 
 

Aptidão Física 
 
 
 

Conhecimentos 
 
 
 

 

Nível Introdução em 3 matérias das subáreas lecionadas: 
Jogos, Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica, Atletismo, Atividades 
Rítmicas e Expressivas, Outras (Raquetas). 
 

Zona Saudável da Aptidão Física (em 2 testes) – Aptidão Aeróbia e a 
Aptidão Neuromuscular (Fit escola). 
 

. Identificação das capacidades físicas de acordo com as características 
do esforço realizado. 
. Conhecimento dos objetivos, principais regras, normas de segurança, 
função e modo de execução das principais ações técnico-
táticas/destrezas das modalidades desportivas. 
. Aplicação e conhecimento das regras das atividades físicas e desportivas. 

 

A, B, C, D, H, I, J 
 
A – Linguagens e textos. 
B – Informação e 
comunicação. 
C - Raciocínio e resolução de 
problemas. 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo. 
H – Sensibilidade estética e 
artística. 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico. 
J – Consciência e domínio do 
corpo. 

 

. Observação direta em aula 
(exercícios critério e situação 
de jogo reduzido/formal). 
. Testes de aptidão física. 

60% 

70% . Apresentação de trabalhos 
escritos (individuais /grupo). 
. Relatórios e fichas de 
trabalho.  
. Questionamento oral. 
. Grelhas de observação. 
. Envolvimento em atividades.  

10% 

 
 
 

Atitudinal 

Relacionamento interpessoal: 
. Cumprimento de regras, cordialidade e respeito pelos companheiros, 
cooperação e participação nas situações de aprendizagem e organização. 
 

Desenvolvimento pessoal: 
. Realização e colaboração nas tarefas, assiduidade, pontualidade, 
preservação dos recursos materiais. 

E, F, G 
E – Relacionamento 
interpessoal. 
F – Desenvolvimento pessoal 
e autonomia. 
G - Bem-estar, saúde e 
ambiente. 

. Observação direta em aula. 
(registo individual de observação) 

30% 

OBSERVAÇÕES: No parâmetro atitudinal 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 
70% da avaliação e o parâmetro do atutudinal 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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2º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 6ºano de escolaridade                                                                                                                              DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

  

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
DESCRITORES DO 
PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 

Atividades Físicas 
e Desportivas 

 

Aptidão Física 

 
 
 

Conhecimentos 
 
 
 

 

Nível Introdução em 4 matérias das subáreas lecionadas: 
Jogos, Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica, Atletismo, Atividades 
Rítmicas e Expressivas, Outras (Raquetas). 
 

Zona Saudável da Aptidão Física (em 3 testes) – Aptidão Aeróbia e a 
Aptidão Neuromuscular (Fit escola). 
 

. Identificação das capacidades físicas de acordo com as 
características do esforço realizado. 
. Interpretação das principais adaptações do funcionamento do seu 
organismo durante a atividade física. 
. Conhecimento dos objetivos, principais regras, normas de 
segurança, função e modo de execução das principais ações técnico-
táticas/destrezas das modalidades desportivas. 
. Aplicação e conhecimento das regras das atividades físicas e desportivas. 

 
 

A, B, C, D, H, I, J 
 
A – Linguagens e textos. 
B – Informação e comunicação. 
C - Raciocínio e resolução de 
problemas. 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo. 
H – Sensibilidade estética e 
artística. 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico. 
J – Consciência e domínio do 
corpo. 

 

. Observação direta em aula 
(exercícios critério e situação 
de jogo reduzido/formal). 
. Testes de aptidão física. 

 

60% 

 
70% 

 

. Apresentação de trabalhos 
escritos (individuais /grupo). 
. Relatórios e fichas de 
trabalho.  
. Questionamento oral. 
. Grelhas de observação. 
. Envolvimento em 
atividades.  

 

10% 

 
 

Atitudinal 

 

Relacionamento interpessoal: 
. Cumprimento de regras, cordialidade e respeito pelos companheiros, 
cooperação e participação nas situações de aprendizagem e organização. 
Desenvolvimento pessoal: 
. Realização e colaboração nas tarefas, assiduidade, pontualidade, 
preservação dos recursos materiais.  

E, F, G 
E – Relacionamento 
interpessoal. 
F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia. 
G - Bem-estar, saúde e 
ambiente. 

 
. Observação direta em aula. 
(registo individual de observação) 

 
 
 
 

30% 

OBSERVAÇÕES: No parâmetro atitudinal 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 
70% da avaliação e o parâmetro do atutudinal 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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Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
GRUPO 290 – EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 1º / 2º Ciclos 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                                                                                                                           

 

DOMÍNIOS 
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO a) 

 

Descritores do perfil do 
aluno 

 

INSTRUMENTOS 
 

PONDERAÇÃO 

 
Cognitivo 
 
Conhecimentos e 
capacidades: 
 
ÂMBITO GERAL – 
transversais a 1º/2ºCiclos 
 
Consciência de si e da 
dignidade da pessoa, na 
sua dimensão religiosa, 
fomentando a fraternidade 
 

 
 

Compreensão / Aquisição de Conhecimento: 
 
 
1 Interpretar informação; 
2 Utilizar, de modo proficient, linguagens e símbolos 
subjacentes à simbologia própria  da mensagem do 
Cristianismo; 
3 Promover o respeito pela multiculturalidade, o 
reconhecimento da diversidade, as interações entre 
culturas e religiões, a paz; 
 

 
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) 

 

 

50% 

 
 
 
 
 
 
 

80% 

Domínio de Técnicas e procedimentos: 
1 Estabelecer consigo próprio e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar; 
2 Integrar a solidariedade como valor e estilo de vida. 

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

E, F, G, J 

Envolvimento em  

atividades 

(grelha de registo) 

 

 

30% 

 
Atitudinal 

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

E, F 

Observação em aula. 
(grelha de registo) 

 

10%  
 

20% Realização de tarefas (trabalhos e outros). 5% 

Responsabilidade/posse dos materiais (caderno diário; 
portefólios) 

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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