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Preâmbulo

A avaliação é um processo regulador de qualquer atividade. No ensino, procura orientar o percurso de cada
indivíduo e aperfeiçoar a aprendizagem, certificando domínios adquiridos e desenvolvidos nas várias áreas.
Tem, por isso, como principal objetivo contribuir para uma melhoria gradual das capacidades dos alunos,
aferir do grau de cumprimento das aprendizagens essenciais fixadas para cada nível de ensino e dar
feedback a todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das dificuldades e êxitos atingidos.
Não menos importante é o objetivo de dar a conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e
reajustar os processos. Neste empreendimento é importante o papel dos professores e dos alunos, mas
também dos pais e encarregados de educação, das instituições que direta ou indiretamente interagem com
a escola e de toda a comunidade educativa.
Este documento resulta, assim, da necessidade de repensar e reformular o dispositivo de avaliação em
vigor no Agrupamento. O envolvimento dos coordenadores de departamento, dos representantes
disciplinares e outros elementos com responsabilidades na educação e formação dos jovens a estudar no
Agrupamento deram forma a um documento centrado no contexto em que alunos são avaliados, nos vários
ciclos de ensino e nas diferentes áreas de conhecimento que compõem os seus currículos.
Procurámos discutir linhas de orientação, mas sobretudo orientar esse documento na base de critérios de
qualidade que o tornassem legível, simples, funcional e transparente, não só para todos os professores do
Agrupamento, mas também para os alunos, pais e encarregados de educação. O princípio fundamental é o
de que a avaliação diz respeito a todos e todos precisam de entender claramente o que têm de fazer para
poderem executar com sucesso ou contribuir para esse sucesso.
A transparência do processo tem de passar por uma explicitação e clarificação dos critérios de avaliação,
de correção e classificação de todas as tarefas realizadas pelos alunos e monitorizadas pelos professores.
Deste modo, é importante que o rigor e diversidade do processo não privilegie só os testes, mas também
formas alternativas de recolha de informação num reduzido número de situações ou contextos
semelhantes em todos níveis de ensino e disciplinas do currículo. Avaliar para aprender ou para melhorar
são conceções que a maioria dos professores deve compreender e pôr em prática no processo de ensino e
aprendizagem com os alunos.
No âmbito de uma avaliação sumativa, mas essencialmente formativa, foram definidas áreas de avaliação
onde todos se pudessem rever claramente: sala de aula; produções e testes
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Foram elaborados descritores de desempenho relevantes, que pudessem ser funcionais nos vários
instrumentos de recolha ou registo de dados construídos pelos departamentos e grupos disciplinares.
O resultado desse trabalho traduz-se num documento único que define as três áreas de avaliação. Cada uma
dessas áreas contempla um máximo de quatro ou cinco descritores de desempenho e que podem ser
transversais às várias unidades curriculares e/ou ciclos de ensino e que estão em sintonia com o Perfil do
Aluno à saída da escolaridade obrigatória. Os intervalos de percentagem nessas três áreas de avaliação são
aqueles que foram aprovados anteriormente em Conselho Pedagógico e que já foram aplicados em anos
letivos anteriores.
Trata‐se de um documento aberto. O objetivo é pôr em prática o dispositivo, apurá-lo com o tempo e sugerir
eventuais melhorias no futuro.
Deste modo, é importante que as conceções e práticas de avaliação estejam fortemente dependentes de
uma cultura avaliativa e de princípios universalmente aceites por todos no Agrupamento. Torna-se
necessário que todos compreendam os fundamentos e cumpram os pressupostos definidos, pragmatizando‐
os nos diferentes âmbitos da avaliação, respeitando a legislação em vigor neste domínio.

Modalidades de avaliação
A avaliação compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação
sumativa.
A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado
oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais
dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e
vocacional. Visa facilitar a integração escolar do aluno, o apoio à orientação escolar e vocacional e
reajustamento de estratégias.
A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de
recolha de informação, adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem,
permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades
legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao
ajustamento de processos e estratégias. A avaliação formativa determina a adoção de medidas
pedagógicas adequadas às características dos alunos e à aprendizagem a desenvolver.
A avaliação sumativa traduz‐se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos
alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. Conduz à tomada de decisão, no âmbito da
classificação e da aprovação em cada disciplina ou módulo, quanto à progressão nas disciplinas não
terminais, à transição para ano de escolaridade subsequente, à admissão à matrícula e à conclusão do nível
secundário de educação.
A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de progressão dos alunos.
A avaliação incide não só sobre os conhecimentos dos alunos, mas também sobre as competências e
capacidades que desenvolvem, as atitudes e os valores que demonstram e sobre a participação nas
atividades a realizar em contexto de sala de aula e em atividades de enriquecimento curricular e pessoal.
Os alunos devem ser avaliados de acordo com as finalidades, os objetivos e as modalidades previstas na
lei.

Avaliação dos alunos
A avaliação dos alunos é da responsabilidade dos professores envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem, pressupondo a realização de um trabalho conjunto dos professores e a colaboração dos
alunos e dos encarregados de educação.
As especificações de classificação e nomenclatura, bem como as escalas de avaliação quantitativa e
qualitativa a utilizar nas provas de avaliação são iguais para todas as disciplinas de cada ciclo de ensino.
No ensino secundário, a classificação a atribuir a cada aluno nas provas de avaliação e na proposta a
apresentar por cada docente nos conselhos de turma deve ser expressa na escala de 0 a 20 valores. No
ensino básico, a classificação a atribuir a cada aluno nas provas de avaliação deve ser expressa na escala
percentual de 0 a 100 e na proposta a apresentar por cada docente nos conselhos de turma, a avaliação
deve ser expressa na escala de 1 a 5. No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação
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sumativa materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e
Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva em cada componente do currículo.
A avaliação deve ser realizada através de diferentes instrumentos, definidos pelos respetivos
departamentos curriculares e grupos disciplinares, a partir do dispositivo geral de avaliação das
aprendizagens dos alunos.
Na educação Pré-Escolar utilizam-se técnicas e instrumentos de avaliação e registo diversificados que
possibilitam sistematizar e organizar a informação recolhida, tendo em atenção as características de cada
criança, as suas necessidades e interesses, bem como os contextos em que são desenvolvidas as práticas,
tais como: observação; entrevistas; abordagens narrativas; fotografias; gravações áudio e vídeo; registos
de autoavaliação; portefólios construídos com as crianças; questionários a crianças pais ou outros parceiros
educativos.
Nos restantes ciclos de ensino utilizam‐se atividades de diagnóstico, atividades formativas, testes / fichas
de avaliação, trabalhos de grupo, pesquisas, comunicação, momentos formais de avaliação da oralidade e
momentos formais de prática experimental, entre outros.
Os domínios e os desempenhos a serem avaliados em cada teste de avaliação devem ser comunicados aos
alunos com o mínimo de cinco dias de antecedência relativamente à data prevista para a realização desse
teste ou dessa atividade.
No ensino secundário, os enunciados dos testes de avaliação devem conter as respetivas cotações. Na
correção, o(a) aluno(a) tem o direito de conhecer a cotação que o(a) professor(a) atribuiu em cada
resposta.
A ponderação dos elementos de avaliação é da competência do professor, respeitando os critérios
definidos em departamento curricular e aprovados em Conselho Pedagógico.
A decisão final quanto à classificação a atribuir por disciplina aos alunos é da competência do conselho de
turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por cada professor(a), as informações
justificativas da mesma e a situação global do aluno.
Os professores devem prestar ao diretor de turma informações sobre a avaliação dos alunos que integram
a turma, pelo menos duas vezes por período letivo.
A avaliação é um processo contínuo. Os testes de avaliação têm lugar em datas acordadas entre os
professores e os alunos. Nas disciplinas com exame nacional, os testes de avaliação devem ser construídos
com base nas informações – prova emitidas anualmente pelo IAVE.
A avaliação deve ser transparente, rigorosa e clarificadora dos critérios adotados em cada momento ou
tarefa.

Avaliação dos alunos com necessidades educativas
A avaliação dos alunos com necessidades educativas rege-se pelo Decreto-Lei n.°54/ 2018, de 6 de julho.
A avaliação e a progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à
aprendizagem e à inclusão realizam-se nos termos definidos na lei.
A avaliação e a progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à
inclusão realizam-se nos termos definidos no Relatório Técnico Pedagógico e no Programa Educativo
Individual (60% domínio atitudinal e 40% domínio das capacidades e conhecimento).
Para os alunos com medidas adicionais a frequentar o 1º ciclo, a avaliação é traduzida na menção
qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva
sobre a evolução do aluno.
Para os alunos com medidas adicionais a frequentarem o 2º e o 3º ciclos, a avaliação expressa numa escala
de 1 a 5 em todas as disciplinas que frequentam, acompanhado de uma apreciação descritiva sobre a
evolução do aluno.
Para os alunos com medidas adicionais a frequentarem o ensino secundário, a avaliação expressa numa
escala de 1 a 20 em todas as disciplinas que frequentam, acompanhado de uma apreciação descritiva sobre
a evolução do aluno.
Esta avaliação é registada num documento próprio para o efeito especificamente “Registo de Avaliação
Semestral”.

Avaliação dos alunos dos cursos profissionais
A aprendizagem do aluno é feita tendo em atenção um processo progressivo de apreensão dos temas problema abordados e do desenvolvimento das competências. Para isso será necessário entender os
conceitos a adquirir; compreender a expressão oral e escrita; pesquisar e tratar informação de acordo com
a estratégia escolhida (bibliográfica, internet e fichas de apoio); selecionar e analisar a informação
recolhida; saber sintetizar e expressar a informação assimilada oralmente e por escrito; saber trabalhar em
grupo e acompanhar a dinâmica das aulas; saber comunicar/expor as ideias de forma clara e organizada.
Estas competências são desenvolvidas de acordo com a interação de outras competências, nomeadamente
as socio afetivas, tendo em conta a formação integral como cidadão. O aluno terá de ter um papel ativo na
construção da sua aprendizagem, através de um feedback constante.
Ao longo de cada módulo, o processo de avaliação é contínuo, tendo em atenção o empenho, autonomia
e persistência no processo de aprendizagem.
Para os alunos dos cursos profissionais, a avaliação sumativa inclui a realização de formação em contexto
de trabalho e uma prova de aptidão profissional. A avaliação sumativa a atribuir no final do módulo
resulta da ponderação atribuída a cada uma das competências exercitadas ao longo do módulo:
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teste/trabalho (final de cada módulo) - 40%; produções individuais e/ou de grupo - 40%; atitudes e
valores -20%

Matriz global de avaliação das aprendizagens dos alunos
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Avaliação Formativa

Sala de aula
Ensino básico - 20%
Ensino Secundário - 10%

1

Produções

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Organização/
Estruturação

●

●

Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação
(...)

●

Testes de avaliação1

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

Ensino básico - 25% - 30%
Ensino Secundário - 20% 40%

Informação/
Conteúdo

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação;

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões;

Apresentação

●
●
●
●

Conteúdo

●
●
●
●
●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;

Pelo menos dois testes de avaliação sumativa por semestre.

NOTA: Na disciplina de TIC (2ºCEB e 3ºCEB): Sala de Aula 20% ; Produções 40%; Avaliação Sumativa 40%
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Avaliação sumativa

●
●

Relaciona;
Produz;

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário específico;

Ensino básico – 50% - 55%
Ensino secundário - 50% - 70%

Correção
linguística

●

Ensino Secundário:
CF = (classificação do 1.º Semestre + Classificação do 2.º Semestre) /2

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Matriz de avaliação das aprendizagens - (Português, Matemática, Estudo do Meio)
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula
20%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas (na sala de aula e em casa);
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Avaliação
Formativa
Organização/
Estruturação

Produções
30%

Informação/
Conteúdo

●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação.

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões.

Apresentação

Conteúdo

●
●
●
●
●
●
●
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●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação

●

Testes de avaliação

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

●
●
●

●
●
●
●

Avaliação sumativa
50%

●

Operacionalização e Instrumentos

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz.

●
Correção
linguística

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário específico.

Educação Física
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula
20%

Avaliação
Formativa/
Sumativa

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Organização

Produções
80%
Capacidades

Participação/
Cooperação

●

●

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●

Grelhas de registo
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza conhecimentos;

●
●
●
●
●
●
●
●

Resistência
Velocidade de reação
Flexibilidade
Controlo da postura
Equilíbrio dinâmico
Controlo de orientação espacial
Ritmo
Agilidade.

●

Coopera com os companheiros nos jogos e
exercícios compreendendo e aplicando as regras
Participa com empenho no aperfeiçoamento da
sua habilidade.

●

Operacionalização e Instrumentos

●
●
Realização

●
●
●
●

Realiza ações motoras básicas com aparelhos
portáteis;
Realiza ações motoras básicas de deslocamento no
solo e em aparelhos
Realiza habilidades gímnicas básicas
Participa em jogos
Combina deslocamentos, movimentos não
locomotores e equilíbrios
Escolhe e realiza habilidades apropriadas em
percursos da natureza.

Educação Artística
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula
20%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.
Organização/
Estruturação

Apropriação/
Reflexão
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●

●
●
●
●
●
●

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (imagens,
corpo, voz, …).
Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação.
Mobiliza saberes e processos
Domina técnicas

Operacionalização e Instrumentos

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Trabalhos práticos
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação

Avaliação
Formativa/
Sumativa

●

Produções

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interpretação/
Comunicação

80%

Experimentação/
Criação

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões.
Explora;
Experimenta;
Reproduz;
Completa;
Aplica;
Cria;
Explicita;
Relaciona;
Produz;

Cidadania e Desenvolvimento

Sala de aula
Ensino básico -20%

Produções
60%



Competências
pessoais e sociais 30%

Desempenhos dos alunos






Organização/
Estruturação

AVALIAÇÃO FORMATIVA

Áreas e modalidades de avaliação

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.



Operacionalização e
Instrumentos

Grelha de registo sala de
aula

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)



Grelhas de registo
Fichas formativas

AVALIAÇÃO SUMATIVA







Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais,
Responde a questões






Reproduz;/Seleciona;
Completa;/Aplica;
Explicita;/ Relaciona;
Produz



Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

Informação/
Conteúdo

Pensamento
Crítico e Criativo 30%

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

Apresentação







Conteúdo

(são todas a
atividades
realizadas
autonomamente
pelos alunos em
sala de aula
verificadas e
controladas pelo
professor.)

Correção
linguística

Ensino básico -20%



Oferta Complementar
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Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Atividades individuais
Trabalhos de pesquisa



Trabalho de projeto

Áreas e modalidades de
avaliação

Áreas e
modalidades de
avaliação

20%

Produções

Desempenhos dos alunos

Operacionalização e
Instrumentos

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;



Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;



Realiza as atividades diárias propostas (na sala de aula e em casa) ;



Coloca dúvidas ou questões.



Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Apresentação

Informação/Conteúdo

80%

Avaliação Formativa

Operacionalização e
Instrumentos



Organização/
Estruturação

Sala de aula

Desempenhos dos alunos







Grelha de registo sala de aula










grelhas de registo
fichas formativas
produção de textos
sínteses
apresentações orais
trabalhos de grupo/pares
trabalho individual
realização de tarefas de forma
autónoma
autoavaliação e autorregulação
da sua aprendizagem

cumpre as diretrizes dadas;
utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)












utiliza vocabulário especifico;
organiza a informação de forma lógica;
relaciona a informação.
reproduz;
seleciona;
completa;
aplica;
explicita;
relaciona;
produz.



expõe de forma clara;



usa a língua com correção;



usa terminologia especifica;



apresenta as ideias principais;



responde a questões.



Correção
linguística
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utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;



utiliza vocabulário especifico.

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Matriz de Português e Francês
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula
Ensino básico -20%
Ensino Secundário 10%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Operacionalização e Instrumentos

●

Grelha de registo sala de aula

Ensino Secundário

Avaliação
Formativa

Organização/
Estruturação

Produções2
Ensino básico 25%
Ensino Secundário
30%

Informação/
Conteúdo

Apresentação

Avaliação sumativa
Ensino básico 55%

2

Conteúdo

●

●
●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões;

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

⇒ Escrita – 5%
⇒ Oralidade – 20% (expressão oral 12% +
compreensão oral 8%)
⇒ Gramática – 5%

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;

No ensino secundário, duas produções escritas e de gramática por período para avaliação formativa e uma obrigatória no domínio da oralidade.
No ensino básico, duas produções nos diferentes domínios para avaliação formativa.

Ensino Básico
⇒ Escrita – 5%
⇒ Oralidade 10% (compreensão do oral 5% +
expressão oral 5%)
⇒ Leitura/ Educação Literária – 5%
⇒ Gramática – 5%
●

Grelhas de registo; fichas formativas;
apresentações orais; portefólios; trabalhos de
grupo; trabalhos de investigação...

●

Testes de avaliação

●

Produz;

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática
e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico;

Ensino secundário 60%
Correção
linguística

●

Matriz de Inglês

Avaliação Formativa

Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula
Ensino básico -20%
(inclui fichas de trabalho e
pequenas produções)
Ensino Secundário -10% (inclui
fichas de trabalho e pequenas
produções)
Produções
Ensino básico - 25%
(1 produção escrita formal + 1
produção oral formal por
período)
Ensino Secundário - 30%
(1 produção escrita formal + 1
produção oral formal por
período)

Desempenhos dos alunos
●

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Organização
Estruturação

Informação
Conteúdo

Apresentação
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●

●

●

Grelha de registo sala de aula

●

Grelhas de registo; fichas formativas;
apresentações orais; portefólios; trabalhos de
grupo; trabalhos de investigação...

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;

●
●
●

Operacionalização e Instrumentos

●

Responde a questões;

●
●
●
●
●
●
●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário específico;

Avaliação sumativa
Ensino básico 55%
Teste inclui as 4 competências:
Reading / comprehension 40%
Listening 20%
Speaking 20%
Writing 20%
Ensino secundário - 60%
Teste inclui as 4 competências:
Reading / comprehension 40%
Listening 20%
Speaking 20%
Writing 20%

Conteúdo

Correção
linguística

●

●

Testes de avaliação

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
Matriz de Matemática (GR230)
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula

Avaliação Formativa

Ensino básico -20%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Produções
(são todas a atividades
realizadas
autonomamente pelos
alunos em sala de aula
verificadas e
controladas pelo
professor.)

Organização/ Estruturação

Informação/Conteúdo

●

●

● Grelhas de registo
●

Fichas formativas

●

Apresentações orais

●

Portefólios

●

Trabalhos de grupo

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões

●

Trabalhos de investigação

●

Fichas de trabalho

●

Questões aula

●

Testes de avaliação

Conteúdo

●
●
●
●
●
●
●
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Grelha de registo sala de aula

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

Apresentação

Avaliação sumativa

●

●
●
●

●
●
●
●

Ensino básico - 30%

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos,
imagens…)

Operacionalização e Instrumentos

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz

Ensino básico - 50%

●
Correção linguística

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática
e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

Matriz de Ciências Naturais (GR230)
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula

Avaliação Formativa

Ensino básico -20%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Operacionalização e Instrumentos

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação
Fichas de trabalho
Questões aula
Relatórios das atividades experimentais
Trabalhos de pesquisa

Produções
Organização/ Estruturação
(Atividades realizadas
autonomamente pelos
alunos em sala de aula
verificadas e controladas
pelo professor.)
Ensino básico - 30%

Avaliação sumativa

●

●
Informação/Conteúdo

●
●
●
●

Apresentação

●
●
●
●

Conteúdo

●
●
●
●
●

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos,
imagens…)
Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação
Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões
Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;

Ensino básico - 50%

Correção linguística

●

●
●

Relaciona;
Produz

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática
e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

●

Testes de avaliação

Matriz de Matemática, Matemática A, MACS (GR500)
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Avaliação Formativa

Sala de aula
Ensino básico -20%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Ensino secundário -10%

Produções

Organização/ Estruturação

(são todas a atividades
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●

●

A PRIVILEGIAR:
Traz e/ou utiliza o material
indispensável à aula
Realiza as tarefas de
acordo com os objetivos
É pontual
Realiza os TPC/Atividades
propostas
Não perturba o bom
funcionamento da aula

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula

●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas

realizadas
autonomamente pelos
alunos em sala de aula
verificadas e controladas
pelo professor.)
Ensino básico - 30%

Informação/Conteúdo

Apresentação

Ensino secundário – 30%

Avaliação sumativa
Conteúdo

Ensino básico - 50%
Ensino secundário – 60%

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais,
Responde a questões

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Correção linguística

●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz
Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

●
●
●
●
●
●
●
●

Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo/pares
Trabalhos de investigação
Fichas de trabalho/aprendizagem
Atividades do manual
Questionários, minitestes, questões-aula,
Atividades individuais

●

Testes de avaliação

Matriz de Físico-Química. FQ A
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula
Ensino básico -20%

Avaliação Formativa

Ensino secundário -10%

Desempenhos dos alunos
●

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.
●

Produções
(Atividades realizadas
autonomamente pelos
alunos em sala de aula
verificadas e controladas
pelo professor.)
Ensino básico - 20%

Organização/ Estruturação

●

Informação/Conteúdo

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais,
Responde a questões

Apresentação

Ensino secundário – 30%

Avaliação sumativa

Conteúdo

Ensino básico - 60%
Ensino secundário – 60%

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Correção linguística

●
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Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz
Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios, Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação
Prática não laboratorial, laboratorial,
experimental;
Relatórios; Mini-relatórios;
Trabalhos de pesquisa;
Resolução de problemas;
Observação da prática laboratorial;
Fichas de controlo;
APSA

●

Testes de avaliação

Matriz de Ciências Naturais, Biologia e Geologia (GR520)
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula
Ensino básico -20%

Avaliação Formativa

Ensino secundário -10%

Desempenhos dos alunos
●

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Organização/ Estruturação

●
●

Produções
(Atividades realizadas
autonomamente pelos
alunos em sala de aula
verificadas e controladas
pelo professor.)
Ensino básico - 20%

Informação/Conteúdo

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●

●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo e de investigação e de
pesquisa
Prática não laboratorial, laboratorial,
experimental ou de campo;
Relatórios; Mini-relatórios;
Composição; reflexão; projeto;
Diários de bordo;
Mapa conceptual, mapa mental, poster
científico, V de Gowin
Resolução de problemas;
Observação da prática laboratorial;

●

Testes de avaliação

●
●

Apresentação

Ensino secundário – 30%

Avaliação sumativa

●
●
●

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos,
imagens…)
Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

Operacionalização e
Instrumentos

Conteúdo

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais,
Responde a questões

Reproduz; Seleciona; Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz

●
●
●
●

Ensino básico - 60%
Ensino secundário – 60%

●
●

Correção linguística

Utiliza a língua com correção linguística,
sintática e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

Matriz de TIC (GR 550)
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula
Ensino básico -20%

Avaliação Formativa

Ensino secundário -10%
Produções
(atividades realizadas
autonomamente pelos
alunos em sala de aula
verificadas e controladas
pelo professor.)
Ensino básico - 40%

Desempenhos dos alunos
●
●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Organização/ Estruturação

●
●

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos,
imagens…)

Informação/Conteúdo

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

Apresentação

●
●
●
●
●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais,
Responde a questões

Ensino secundário – 40%
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Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Atividades individuais
Trabalhos de investigação

Avaliação sumativa

Conteúdo

Ensino básico - 40%
Ensino secundário – 40%
Correção linguística

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz
Utiliza a língua com correção linguística,
sintática e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico

●

Testes de avaliação

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
Matriz de Educação Física - Básico e Secundário – Ensino Regular
Modelos de
Avaliação

AVALIAÇÃO
FORMATIVA

Áreas de
avaliação
Sala de aula
(Atitudes e
Valores)
20%

%

Desempenhos dos alunos

5%

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno

5%

Empenho/Interesse

5%

Assiduidade/Pontualidade

5%

Higiene

50%

Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a
melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança
pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e
preservação do material, de acordo com as suas capacidades.
Executa as diferentes técnicas nas diversas matérias de acordo com a
operacionalização das aprendizagens essenciais definidas no anexo I

10%

Revela conhecimentos relativos aos processos de elevação e
manutenção da aptidão física e à interpretação e participação nas
estruturas e fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as
atividades físicas. De acordo com o estipulado para o respetivo ano
letivo nas aprendizagens essenciais definidas para a disciplina.

20%

Eleva o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas
gerais, evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas
na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua
idade e sexo, definido no anexo II.

Produções
(Psicomotor)
50%
AVALIAÇÃO
SUMATIVA
Conhecimento
s -Inclui
(teste/trabalho
)
10%
Testes
(Aptidão Física)
20%

Alunos com atestado médico
Áreas de
avaliação

AVALIAÇÃO
FORMATIVA

Sala de aula
(Atitudes e
Valores)
20%

Produções
(Atividades
físicas e
conhecimentos

%

Desempenhos dos alunos

5%

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno

5%

Empenho/Interesse

5%

Assiduidade/Pontualidade

5%

Higiene

50%

Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a
melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança
pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e
preservação do material, de acordo com as suas capacidades.
Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das
principais ações técnico-táticas, habilidades motoras, e as principais
regras das diferentes matérias.
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AVALIAÇÃO
SUMATIVA

)
70%

Testes
(Aptidão Física)
10%

20%

Revela conhecimentos relativos aos processos de elevação e
manutenção da aptidão física e à interpretação e participação nas
estruturas e fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as
atividades físicas. De acordo com o estipulado para o respetivo ano
letivo nas aprendizagens essenciais definidas para a disciplina.

10%

Colabora com o professor e companheiros na aplicação dos testes de
Aptidão Física do programa FITescola.
Conhece as capacidades condicionais e coordenativas gerais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Áreas de avaliação
Sala de aula
(20%)

Desempenhos dos alunos
●
●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Está atento;
Realiza as atividades propostas;
Responde a questões;
Coloca dúvidas ou questões.
●

Organização/
Estruturação

●
●

●

Produções
Unidades didáticas

●

(70%)
Informação/
Conteúdo

●

Apresentação/
Oralidade

Testes *
(10%)

●
●
●

Estrutura a produção de acordo com as diretrizes dadas (conforme
metas e programas...).
Cumpre as indicações de execução (temas, técnicas, ilustrações...).
Organiza o conteúdo das produções considerando:
- Facilidade de execução e a e execução;
- Relação adequada entre temas e produção.
Cumpre os prazos de realização.

Constrói os trabalhos de acordo com os objetivos da produção:
- Descreve/carateriza os temas;
- Executa/assimila informação;
- Relaciona a informação;
- Demonstra/argumenta com a informação utilizada;
- Resolve os problemas propostos através de produções.
Utiliza suporte adequado para a apresentação (técnicas e materiais,
tecnologias digitais...).
Usa corretamente a língua portuguesa.
Exprime-se de forma clara.
Aplica vocabulário específico.

●

Informação (Reproduz, seleciona, relaciona e aplica informação);

●

Linguagem (Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica – utiliza
terminologia específica)

(*)Na área de avaliação “Produções” os descritores referem-se exclusivamente à realização de unidades didáticas de trabalho.
Sempre que entendam, e face à polivalência dos conteúdos programáticos a lecionar nas diferentes turmas, os docentes da disciplina substituirão estas
unidades didáticas por testes de avaliação.

Matriz de Expressões Artísticas - 2ºCEB
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula

Avaliação Formativa/Sumativa

Ensino básico -20%

Produções

Desempenhos dos alunos
●

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Coloca dúvidas ou questões;
Realiza as atividades diárias propostas;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Apropriação e
Reflexão

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Conhece, identifica e relaciona a informação/conceitos gerais e
específicos da disciplina;

Ensino básico - 80%
●

Interpretação e
Comunicação

Experimentação e
Criação

●
●
●

Expõe de forma clara com pensamento crítico e criativo;
Usa a língua com correção;
Aplica terminologia específica de diversas manifestações
artísticas;
Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no
contacto com diferentes universos culturais;

Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●

Trabalhos experimentais
Performances
Projetos desenvolvidos
Grelhas de registo de observação do
professor
Grelha de autoavaliação

●

• Cumpre as diretrizes dadas;
● Experimenta/explora técnicas diversificadas (textos, imagens,
objetos, instrumentos, sons…);
● Participa criativamente nas atividades;
● Aplica os conhecimentos adquiridos em experimentações
plásticas/artísticas;
● (Re)inventa soluções para a criação de novas imagens;
● Relaciona conceitos, materiais, meios e técnicas;
● Mostra sentido estético e artístico.
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Matriz de Educação Musical - 2ºCEB
Áreas e
modalidades de
avaliação
Sala de aula

Desempenhos dos alunos

●

Avaliação Formativa

●
Ensino básico -20% ●
●
●

Produções

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Coloca dúvidas ou questões;
Realiza as atividades diárias propostas;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Apropriação e
Reflexão

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Conhece, identifica e relaciona a informação/ conceitos gerais e específicos
da música;

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Aplica terminologia específica;
Interpreta com correção sons vocais e instrumentais, a solo e/ou em grupo;
Responde a questões;

Ensino básico 50%

Interpretação e
Comunicação

●
●
●
●

Experimentação
e Criação

• Cumpre as diretrizes dadas;
● Experimenta/explora técnicas diversificadas (textos, imagens, objetos,
instrumentos, sons…)
● Participa criativamente nas atividades;
● Cria, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros ou pequenas peças musicais,
utilizando diferentes fontes sonoras;

Operacionalização e
Instrumentos

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●
●
●

Grelhas de observação
Fichas formativas
Apresentações orais/instrumentais
Portefólios
Trabalhos individuais e de grupo
Trabalhos de pesquisa/ investigação
Gravações
Relatórios

● Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas rítmicas ou
harmónicas;

Avaliação sumativa
Ensino básico 30%

Conteúdo

Correção
linguística

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz;
Interpreta;
Executa;

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica;

●

Utiliza vocabulário específico;

●

Testes de avaliação

Matriz de Educação Tecnológica - 3ºCEB

Avaliação
Formativa

Áreas e modalidades
de avaliação
Sala de aula
Ensino básico -20%

Desempenhos dos alunos
●

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Coloca dúvidas ou questões;
Realiza as atividades diárias propostas;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula
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Apropriação e
Reflexão

●
●
●

Produções
Ensino básico 50%

●
Interpretação e
Comunicação

●
●
●
●

Experimentação
e Criação

Avaliação sumativa
Ensino básico 30%

Conteúdo

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Conhece, identifica e relaciona a informação/ conceitos gerais e
específicos da disciplina;
Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Aplica terminologia específica;
Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no contacto
com diferentes universos culturais;
Responde a questões;

●
●
●
●
●
●

Grelhas de observação
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos individuais e de grupo
Trabalhos de pesquisa/ investigação

●
●

Testes de avaliação
Questão aula

• Cumpre as diretrizes dadas;
● Experimenta/explora técnicas diversificadas (textos, imagens, objetos,
instrumentos, sons…)
● Participa criativamente nas atividades;
● Aplica os conhecimentos adquiridos em experimentações plásticas;
● (Re)inventa soluções para a criação de novas imagens, relacionando
conceitos, materiais, meios e técnicas.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz;
Interpreta;
Executa;

Correção
linguística

●
●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico;

Matriz de Educação Visual/Educação Tecnológica - 2ºCEB
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula

Avaliação Formativa

Ensino básico -20%

Desempenhos dos alunos
●

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Coloca dúvidas ou questões;
Realiza as atividades diárias propostas;
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Apropriação e
Reflexão

Produções
Ensino básico 50%
Interpretação e
Comunicação

Experimentaçã
o e Criação

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Conhece, identifica e relaciona a informação/ conceitos gerais e
específicos da disciplina;

● Expõe de forma clara;
● Usa a língua com correção;
● Aplica terminologia específica;
● Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no
contacto com diferentes universos culturais;
● Responde a questões;

Operacionalização e
Instrumentos
●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●

Grelhas de observação
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos individuais e de grupo
Trabalhos de pesquisa/ investigação

• Cumpre as diretrizes dadas;
● Experimenta/explora técnicas diversificadas (textos, imagens, objetos,
instrumentos, sons…)
● Participa criativamente nas atividades;
● Aplica os conhecimentos adquiridos em experimentações plásticas;
● (Re)inventa soluções para a criação de novas imagens, relacionando
conceitos, materiais, meios e técnicas.
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Avaliação sumativa
Ensino básico 30%

Conteúdo

Correção
linguística

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz;
Interpreta;
Executa;

●
●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica;
Utiliza vocabulário específico;

●
●

Testes de avaliação
Questão aula

Matriz de Educação Visual
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula

AVALIAÇÃO FORMATIVA E SUMATIVA

(20%)

Produções
Unidades didáticas

Desempenhos dos alunos
- Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
- Está atento;
- Realiza as atividades propostas;
- Responde a questões;
- Coloca dúvidas ou questões.
Apropriação e
Reflexão
(observação,
análise, síntese,
juízo crítico,
apreciação
estética)

(70%)
Interpretação
eComunicação
(inter‐relação
imagem/objeto)

Experimentação
e Criação
Invenção de
soluções

Promover estratégias que, desenvolvendo o pensamento e a criatividade,
impliquem por parte do aluno:
‐ Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global;
- Dominar conceitos formais e modalidades expressivas;
‐ Reconhecer a importância da imagem como meio para construir significados;
‐ Enquadrar historicamente os objetos artísticos no seu tempo.
Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:
‐ Reconhecer o “poder” das imagens no mundo hiperativo da comunicação visual;
‐ Estabelecer processos de referência e inferência no âmbito da Comunicação
Visual;
‐ Reconhecer o valor e significados da cor, espaço, volume, luz, forma, movimento,
estrutura, ritmo, entre outros;
‐ Reconhecer a importância da análise e interpretação das imagens visuais.
Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:
- Articular conceitos formais e modalidades expressivas;
- Manifestar expressividade nos seus trabalhos;
- Interrogar os processos e critérios aplicados;
‐ Justificar a intencionalidade da composição;
- Transformar o conhecimento em novos modos de ver;
‐ Montar exposições.

Operacionalização
e
Instrumentos
Grelha de registo
sala de aula

Grelhas de observação
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Projetos
Trabalhos individuais e de
grupo
Trabalhos de pesquisa/
investigação
Outros de acordo com a
especificidade do trabalho
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Testes *
(10%)

●

Informação (Reproduz, seleciona, relaciona e aplica informação);

●

Linguagem (Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica –
utiliza terminologia específica)

Grelhas de avaliação

(*) Na área de avaliação “Produções” os descritores referem-se exclusivamente à realização de unidades didáticas de trabalho.
Sempre que entendam, e face à polivalência dos conteúdos programáticos a lecionar nas diferentes turmas, os docentes da disciplina substituirão estas unidades didáticas por testes de avaliação.

Critérios de Modelação Tridimensional
Áreas de avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula
(20%)

Produções
Exercícios práticos
(60%)

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Está atento;
Realiza as atividades propostas;
Responde a questões;
Coloca dúvidas ou questões.
Estrutura a produção de acordo com as diretrizes dadas (conforme metas e programas...).
Cumpre as indicações de execução (temas, técnicas, ilustrações...).
Organização/
Organiza o conteúdo das produções considerando:
Estruturação
- facilidade de execução e a e execução;
- relação adequada entre temas e produção.
Cumpre os prazos de realização.
● Constrói os trabalhos de acordo com os objetivos da produção:
- descreve/carateriza os temas;
- executa/assimila informação;
Informação/
- relaciona a informação;
Conteúdo
- demonstra/argumenta com a informação utilizada;
- resolve os problemas propostos através de produções.
● Utiliza suporte adequado para a apresentação (técnicas e materiais, tecnologias digitais...).
Apresentação/
Oralidade

●
●
●

Usa corretamente a língua portuguesa.
Exprime-se de forma clara.
Aplica vocabulário específico.

Projeto Final *
(20%)

●

Informação (Reproduz, seleciona, relaciona e aplica informação);

●

Linguagem (Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica – utiliza terminologia específica)

(*) Na área de avaliação “Produções” os descritores referem-se exclusivamente à realização de exercícios práticos de aplicação de conteúdos.
A atribuição dos 20% na área de avaliação de Projeto, será tida em conta somente no 3º Período, contribuindo para esta avaliação todas as produções realizadas nos 1º e 2º períodos.

Critérios de Geometria Descritiva
Áreas de avaliação
Sala de aula
(Atitudes e valores)
10%

Desempenhos dos alunos
●
●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Está atento;
Realiza as atividades propostas;
Responde e coloca dúvidas a questões;
Faz-se acompanhar de material de trabalho

Organização/
Estruturação

Produções
(Trabalhos realizados nas
atividades desenvolvidas nas
aulas ou delas decorrentes)
15%

Informação/
Conteúdo

Apresentação
/
Oralidade

●
●

Estrutura a produção de acordo com as diretrizes dadas (pesquisa, esboços, planificação, normalizações …).
Cumpre as indicações de ordem técnica e estética.

●

●

Apresenta e fundamenta diversidade de soluções, que evidenciam conhecimento dos princípios teóricos que
fundamentam os processos construtivos;
Cumpre as indicações de execução, utilizando o desenho como meio para a representação
rigorosa/expressiva recorrendo com rigor os instrumentos de desenho;
Representa formas imaginadas e/ou reais.

●
●
●

Demonstra correção linguística;
Evidencia capacidade de comunicação exprimindo-se de forma clara;
Aplica vocabulário específico.

●
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Testes
(Provas de avaliação)
75%

●
●

Informação (Reproduz, seleciona, relaciona e aplica informação);
Linguagem (Utiliza a língua com correção linguística, sintática e ortográfica – utiliza terminologia específica

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Ensino básico e secundário
Áreas e modalidades de
avaliação

Desempenhos dos alunos
●

Sala de aula
Ensino básico - 20%

●
●
●
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;
Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;
Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.

Operacionalização e Instrumentos

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação
(...)

●

Testes de avaliação

Avaliação Formativa

Ensino Secundário - 10%
Organização/
Estruturação

Produções
Ensino básico - 25%

Informação/Conteú
do

Ensino Secundário - 20% 40%

Ensino secundário - 50% - 70%

●

Cumpre as diretrizes dadas;
Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

●

Expõe de forma clara;
Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões;

Apresentação

●
●
●
●

Conteúdo

●
●
●
●
●
●
●

Avaliação sumativa
Ensino básico - 55%

●

Reproduz;
Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;
Produz;
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●
Correção linguística

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;
Utiliza vocabulário especifico;

Nota: Na disciplina de Educação Moral e Religiosa, as áreas e modalidades de avaliação estão assim atribuídas: testes e ou trabalhos 10%, produções 40% e sala de aula 50%.

Matriz de avaliação de História – Ensino Básico
Áreas e modalidades de
avaliação
Sala de aula

Avaliação Formativa

Ensino básico - 20%

Desempenhos dos alunos
●

Cumpre as regras estipuladas no Regulamento Interno;

●
●
●
●

Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e criativo;
Realiza as atividades diárias propostas;

●

Grelha de registo sala de aula

●
●
●
●
●
●

Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações orais
Portefólios
Trabalhos de grupo
Trabalhos de investigação

Coloca dúvidas ou questões.
Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.
Organização/
Estruturação

Produções

Operacionalização e
Instrumentos

Informação/
Conteúdo

Ensino básico - 25%
Apresentação

●

Cumpre as diretrizes dadas;

●

Utiliza formatos diversificados (textos, imagens…)

●
●
●

Utiliza vocabulário específico;
Organiza a informação de forma lógica;
Relaciona a informação

●

Expõe de forma clara;

●
●
●
●

Usa a língua com correção;
Usa terminologia específica;
Apresenta as ideias principais;
Responde a questões;

Conteúdo

Avaliação sumativa
Ensino básico - 55%

Correção
linguística

●
●
●
●
●
●
●

Reproduz;

●

Utiliza a língua com correção linguística, sintática e
ortográfica;

●

Utiliza vocabulário específico;

Seleciona;
Completa;
Aplica;
Explicita;
Relaciona;

●

Testes de avaliação

Produz;

Matriz de Cidadania e Desenvolvimento
Áreas e modalidades de avaliação

Desempenhos dos alunos

Operacionalização
e Instrumentos



Cumpre as regras estipuladas no Regulamento
Interno;
 Revela pensamento reflexivo, espírito crítico e
Ensino básico -20%
criativo;
 Realiza as atividades diárias propostas;
 Coloca dúvidas ou questões;
 Manifesta autonomia, cidadania e respeito mútuo.
 Cumpre as diretrizes
Competências pessoais e sociais
Organização/
Estruturação
dadas;
30%

Sala de aula

Avaliação
Formativa
Produções



Grelha de registo sala
de aula
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(atividades
realizadas
autonomamente Pensamento Crítico e Criativo
pelos alunos em 30%
sala de aula
verificadas e
controladas pelo
professor.)

Informação/Conteúdo



Utiliza formatos
diversificados (textos,
imagens…)







Utiliza vocabulário
específico;
Organiza a informação
de forma lógica;
Relaciona a informação
Expõe de forma clara;
Usa a língua com
correção;
Usa terminologia
específica;
Apresenta as ideias
principais,
Responde a questões
Reproduz;/Seleciona;
Completa;/Aplica;
Explicita;/ Relaciona;
Produz






Trabalho de
projeto

Utiliza a língua com
correção linguística,
sintática e ortográfica;
Utiliza vocabulário
específico



Questão aula






Apresentação




Avaliação sumativa

Conteúdo

Ensino básico -20%








Correção linguística





Grelhas de registo
Fichas formativas
Apresentações
orais
Portefólios
Trabalhos de
grupo
Atividades
individuais
Trabalhos de
pesquisa

ANEXOS
EDUCAÇÃO FÍSICA - Operacionalização das aprendizagens essenciais – ANEXO
ENSINO BÁSICO
Níveis de competência
I-Introdução / E-Elementar
5
º
A
N
O

1
2
3
4
5

6
º
A
N
O

1
2
3
4
5

7
º
A
N
O

1
2
3
4
5

8
º
A
N
O

1
2
3
4
5

9
º
A
N
O

1
2
3
4
5

1I
2I
3I
4I
5I
≤2 I
3I
4I
5I
6I
≤3 I
4I
5I
6I
5I+1E
≤4 I
5I
6I
5I+1E
4I+2E
≤5 I
6I
5I+1E
4I+2E
3I+3E

Níveis a atingir nas matérias lecionadas

Distribuídos por todas as matérias lecionadas.

Distribuídos por todas as matérias lecionadas.

1 Nível nos Jogos Desportivos Coletivos;
1 Nível em Ginástica;
3 Níveis em Atletismo/Patinagem/At. Rítmicas Expressivas/
Outras matérias.

1 Nível nos Jogos Desportivos Coletivos;
1 Nível em Ginástica;
4 Níveis em Atletismo/Patinagem/ At. Rítmicas Expressivas /
Outras matérias.

2 Nível nos Jogos Desportivos Coletivos;
1 Nível em Ginástica;
1 Nível em At. Rítmicas Expressivas;
2 Níveis em Atletismo/Patinagem/Raquetas/Outras matérias.
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ENSINO SECUNDÁRIO
Níveis de competência
I-Introdução / E-Elementar
1
0
º
A
N
O

18 - 19

≤5 I
6I
5I+1E
4I+2E
3I+3E
2I+4E
1I+5E

20

6E

1-6

14 - 15

≤6 I
5I+1E
4I+2E
3I+3E
2I+4E

16 - 17

1I+5E

18 - 19

6E
7E

1-6
7-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17

1
1
º
A
N
O

7-9
10 - 11
12 - 13

20
1
2
º
A
N
O

13 - 15

≤6 I
5I+1E
4I+2E
3I+3E
2I+4E

16 - 17

1I+5E

18 - 19

6E
7E

1-5
6-7
8-9
10 - 12

20

Níveis a atingir nas matérias lecionadas

2 Nível nos Jogos Desportivos Coletivos;
1 Nível em Ginástica;
1 Nível em At. Rítmicas Expressivas;
2 Níveis em Atletismo/Patinagem/Raquetas/Outras
matérias.

2 Nível nos Jogos Desportivos Coletivos;
1 Nível em Ginástica/Atletismo;
1 Nível em At. Rítmicas Expressivas;
2 Níveis em Patinagem/Raquetas/Outras matérias.

2 Nível nos Jogos Desportivos Coletivos;
1 Nível em Ginástica/Atletismo;
1 Nível em At. Rítmicas Expressivas;
2 Níveis em Patinagem/Raquetas/Outras matérias.

