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Introdução  
O presente documento pretende constituir-se como o Referencial de Avaliação do 

Agrupamento de Escolas de Barroselas (RAAEB) e organizar-se-á em quatro partes: 

1. Política de Avaliação. 

2. Ponderações por domínios. 

3. Critérios de avaliação por tarefa. 

4. Política de Classificação. 

Nele estão expressas as linhas orientadoras que regem a política de avaliação do 

Agrupamento de Escolas de Barroselas (AEB) no que concerne aos princípios da Avaliação 

Pedagógica, ao Sistema de Avaliação e ao Sistema de Classificação, com uma visão integradora 

dos processos de ensino, de avaliação e de aprendizagem (Fernandes, 2019a). Pela sua 

natureza participativa, colaborativa e reflexiva e pelo seu caráter transdisciplinar, este 

Referencial de Avaliação será um documento orientador do AEB a usar em todos os anos de 

escolaridade e em qualquer disciplina, cujo propósito é melhorar as práticas avaliativas e, 

consequentemente, as aprendizagens dos alunos. 

Optou-se por distinguir concetualmente os conceitos de avaliação e de classificação, 

pois a sua natureza é distinta e importa tornar claro cada um destes conceitos. 

O conceito de avaliação subjacente a este Referencial assenta no conceito de Avaliação 

Pedagógica (AP), cujo propósito fundamental é aperfeiçoar as aprendizagens dos/as alunos/as, 

ajudando-os/as a aprender mais e melhor (Fernandes, 2018).   

Quando se fala de classificação quer destacar-se o caráter classificativo da informação 

avaliativa, com ênfase no reconhecimento da avaliação enquanto medida – avaliar para medir 

(Fernandes, 2019b).    

Apresentam-se, ainda, definidos: na parte 2 a ponderação por domínios nas diversas 

disciplinas/anos de escolaridade e na parte 3, os critérios de avaliação por tarefa, 

respondendo, desta forma, ao imperativo de incorporar na avaliação os conhecimentos, as 

capacidades e as atitudes, na lógica do desenvolvimento articulado das diferentes Áreas de 

Competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e das 

Aprendizagens Essenciais (AE). 
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Política de Avaliação do Agrupamento 

Educação Pré-escolar 
De acordo com a Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular a avaliação na 

Educação Pré-Escolar tem por base as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

(OCEPE), em vigor desde 2016.  

“…avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o 

processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A avaliação 

realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de 

avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-

lhe estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste 

sentido, a avaliação é suporte do planeamento.” (Orientações Curriculares da Educação Pré-

escolar, pg. 27). 

Neste nível de educação, a avaliação assume uma dimensão formativa, centra-se mais 

nos processos do que nos resultados, é continua e interpretativa e procura tornar a criança 

protagonista da sua aprendizagem, para que vá, progressivamente, tomando consciência do 

que já conseguiu e das dificuldades que ainda tem, bem como a forma de as ir ultrapassando.  

Orienta-se pelos seguintes princípios: 

− Intencionalidade educativa – avaliar para tomar conhecimento dos processos e dos 

efeitos, para adequar o processo educativo, construindo e gerindo o currículo (OCEPE); 

− Participação ativa – da criança individualmente e dos seus pares, das famílias e, 

naturalmente, do/a educador(a), o que permite desenvolver a avaliação como 

processo participado; 

− Diversidade técnicas e de instrumentos de observação e de registo– permite 

evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, tendo em conta as 

áreas de conteúdo; 

− Flexibilidade no tempo 

− Centralidade da aprendizagem e dos progressos observados em contexto.  

 

Ensino Básico e Secundário 
Em ordem a responder ao preconizado no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, e nas 

Portarias nº 223-A/2018, de 3 de agosto e nº 226-A/2018, de 7 de agosto, que estabelecem a 
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regulamentação da avaliação e a operacionalização dos currículos nos ensinos básico e 

secundário, definir-se-á, de seguida, a política de avaliação do AEB. 

Estes normativos legais, em especial o Decreto-Lei nº 55/2018, destacam a avaliação 

enquanto um processo regulador das aprendizagens, que utiliza procedimentos, técnicas e 

instrumentos diversificados para recolha de informação, tendo em conta a diversidade e a 

especificidade do trabalho desenvolvido. A informação recolhida permite: informar e sustentar 

intervenções; reformular estratégias no sentido da melhoria das aprendizagens e da promoção 

do sucesso; aferir a prossecução dos objetivos do currículo e certificar as aprendizagens. 

Respondendo a estes dois desideratos, melhorar e certificar as aprendizagens, a 

avaliação engloba as duas modalidades: formativa e sumativa. Esta última poderá conduzir à 

atribuição de uma classificação e à certificação das aprendizagens a partir da formulação de 

um juízo global. 

Considerando, então, que a avaliação: 

i) tem uma natureza formativa (avaliar para as aprendizagens) e sumativa (avaliar as 

aprendizagens); 

ii) tem como principal propósito contribuir para que todos os alunos aprendam mais 

e melhor num processo participado e dialógico; 

iii) é um processo de regulação e autorregulação que integra os conhecimentos, as 

capacidades e as atitudes; 

iv) agrega um vasto conjunto de intervenientes no processo de ensino-aprendizagem 

(alunos, professores e pais / encarregados de educação); 

v) se reveste de uma inevitável componente de subjetividade, decorrente da 

proximidade dos vários agentes e do quadro de valores e experiências que os 

orientam, 

A política de avaliação deste Agrupamento norteia-se pelos seguintes princípios:  

1. adequação ética (garantir a equidade e a inclusão, criando diferentes 

contextos de aprendizagem, procurando diversificar para incluir, e assegurar a 

distribuição de feedback de qualidade a todos/as os/as alunos/as);  

2. rigor (assegurar processos de recolha de informação formais e informais em 

diferentes tempos e contextos de aprendizagem, respeitando os diferentes 

estilos de aprendizagem dos alunos/as, orientados por critérios de avaliação); 

3. utilidade (produzir resultados alinhados com o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) e as Aprendizagens Essenciais (AE), 
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promotores de (auto)regulação das aprendizagens, através do feedback 

fornecido pelo professor); 

4. exequibilidade e transparência (selecionar o que se vai avaliar, em que 

tempos e espaços, com a plena consciência que se trata de uma amostra dos 

desempenhos dos alunos); 

5. participação (dar voz aos diferentes intervenientes na discussão de 

representações sobre o caminho de aprendizagem realizado pelo aluno, quer 

através do confronto com os critérios de avaliação do Agrupamento (natureza 

criterial da avaliação), quer através da análise da distância entre o ponto de 

partida e o ponto de chegada do aluno (natureza ipsativa da avaliação). 

O reconhecimento de que a Avaliação Pedagógica (AP) é uma avaliação orientada para 

melhorar e que está ao serviço da aprendizagem implica a necessidade de mudança a vários 

níveis: organização e funcionamento pedagógico das escolas, papel do(a) professor(a) e papel 

do(a) aluno(a), experimentação de novas e inovadoras formas e dinâmicas de trabalho nas 

salas de aula. (Fernandes, 2018). É um processo eminentemente pedagógico, da maior 

relevância e intrinsecamente associado ao ensino e à aprendizagem. Todas as práticas em sala 

de aula devem contemplar tarefas ou propostas de trabalho que possibilitem, 

simultaneamente, ensinar, aprender e avaliar, com recurso a diferentes dinâmicas e 

diversidade de processos de recolha de informação (Fernandes, 2019b).  

A prática da Avaliação Pedagógica é fundamental, por um lado, para os/as alunos/as 

aprenderem mais e melhor, para aperfeiçoarem e perceberem, a cada momento, aquilo que já 

sabem sobre determinado assunto e o que ainda precisam de saber e de ser capazes de fazer – 

Avaliação para as Aprendizagens (ApA) ou Avaliação Formativa; por outro lado, para os/as 

professores/as repensarem caminhos, itinerários de aprendizagem, aferirem o ritmo de 

trabalho e perceberem quando é necessário recuar e/ou reformular métodos e estratégias 

(Neves, 2016). Trata-se, por isso, de uma prática avaliativa inclusiva, já que respeita os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos/as alunos/a e as diferentes formas de aprender. 

Assim sendo, a Avaliação Formativa (ApA) deve fundamentar-se em processos de 

recolha de informação, análise e registo de informação diversificados e tão partilhados quanto 

possível, sendo o feedback a ação central, através da qual os/as alunos/as conseguem saber 

onde se posicionam relativamente ao ensino e à aprendizagem e que esforços de 

aprendizagem devem mobilizar para atingir os objetivos a que se propõem, num processo de 

autorregulação, ensino e de aprendizagem, revestindo-se de caráter contínuo e requerendo, 
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por isso, a participação ativa dos/as alunos/as. Daqui decorre que a qualidade e a utilidade do 

feedback distribuído só se efetivam em contextos de aprendizagem baseados no diálogo e no 

questionamento, promotores da motivação e envolvimento dos/as alunos/as. (Machado, 

2019). 

Entenda-se por processos de recolha de informação todas as ações formais ou 

informais, estruturadas ou não estruturadas, desenvolvidas com vista à obtenção de dados 

relativos às aprendizagens e competências dos/a alunos/as, em ordem à distribuição de 

feedback de qualidade. Para além dos processos destinados a uma utilização eminentemente 

formativa, destacam-se, neste referencial, três processos de recolha estruturada e formal de 

informação: rubricas de avaliação, questionamento escrito e questionamento oral. 

A aplicação de processos diversificados de recolha de informação passa pela utilização 

também diversificada de tarefas ou propostas de trabalho, por exemplo, relatórios, textos de 

natureza diversa, resolução de problemas, trabalhos de pesquisa, desempenhos e produtos 

diversos. Estes processos permitirão, com base em critérios de avaliação previamente 

conhecidos e esclarecidos por descritores de desempenho apreendidos por todos/as, 

analisar/avaliar o desempenho dos/as alunos/as e perceber aquilo que eles/as sabem e são 

capazes de fazer relativamente a um determinado tema/domínio. Entende-se por critérios de 

avaliação os padrões de aprendizagem que se considera que todos/as os/as alunos/as devem 

ter a oportunidade de atingir. São importantes referenciais que mostram aos/às alunos/as o 

que têm de aprender e saber fazer. (Fernandes, 2019c). 

Como foi já explicitado, devem ainda considerar-se outros processos de recolha de 

informação, de caráter mais informal e menos estruturado, designadamente, diálogos, 

observações, entre outros, enquanto parte integrante do sistema de avaliação para as 

aprendizagens utilizado na sala de aula. Com a informação que vai sendo recolhida, o/a 

professor/a ficará munido/a de dados que lhe permitirão distribuir feedback de qualidade e/ou 

aferir aquilo que os/as alunos/as sabem e são capazes de fazer a cada momento. (Fernandes, 

2019c).   

O envolvimento e a participação dos/as alunos/as são essenciais para que estes/as 

sejam capazes de, a cada momento, aferir o que sabem e são capazes de fazer. É, por isso, 

fundamental fomentar práticas de autoavaliação nas dinâmicas de avaliação que se 

implementam em sala de aula. A autoavaliação é um processo cognitivo e metacognitivo 

elaborado que permite aos/às alunos/as refletir sobre as suas próprias aprendizagens, 

apoiando-se em critérios de avaliação e noutras informações disponíveis. As rubricas de 

avaliação e a informação recolhida a partir delas são centrais neste referencial de avaliação, 
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para os/as alunos/as fazerem a sua autoavaliação, utilizando diversas formas de reflexão 

escrita, por exemplo, relatórios, textos-síntese, comentários breves. A informação decorrente 

da autoavaliação é importante e deve ser tida em consideração, podendo complementar 

aquela que se obtém a partir de outros processos. Os processos inerentes à recolha de 

informação promovem o envolvimento ativo dos/as alunos/as nas suas aprendizagens, 

comprometendo-os/as com o processo. Desenvolvem competências associadas, por um lado, 

à escrita e ao pensamento crítico, por outro, a processos cognitivos e metacognitivos e 

contribuem para que os/as alunos/as aprendam a organizar as suas ideias (Fernandes, 2019d).   

Deste modo, as práticas de autoavaliação com fins formativos devem contemplar a 

utilização de, pelo menos, uma reflexão crítica (relatório, reação crítica, texto-síntese, 

comentário breve) ou um questionário com perguntas de escolha múltipla e/ou seleção e uma 

pequena síntese descritiva no final, por disciplina/período. 

No desenvolvimento da autoavaliação é fundamental que os/as alunos/as já se tenham, 

previamente, apropriado do conteúdo dos diferentes critérios de avaliação e respetivos 

descritores, já que estes indicam aquilo que é esperado que eles/as saibam e sejam capazes de 

fazer. Na autoavaliação deve vir refletida a visão que cada aluno/a tem relativamente à sua 

aprendizagem e como se posiciona face aos diferentes descritores de desempenho dos 

critérios de avaliação. 

Na Avaliação Pedagógica, a Avaliação das Aprendizagens (AdA) ou Avaliação Sumativa 

também tem um importante papel no processo de aprendizagem dos/as alunos/as, pois 

permite fazer um balanço ou ponto de situação relativamente àquilo que os/as) alunos/as 

sabem e são capazes de fazer no final de uma unidade didática ou decorrido um certo período 

de tempo, permitindo fazer um juízo de valor e, quando necessário, classificar. Deve realizar-se 

de forma pontual, em momentos determinados e após o ensino. As informações resultantes 

desta modalidade de avaliação podem também ser usadas para emissão de feedback. 

(Fernandes, 2019e). 

No sistema de avaliação do AEB, que se rege pelos princípios da AP, como foi já referido, 

importa atender à premência de tornar o processo transparente, rigoroso e eticamente 

adequado, no sentido da promoção da equidade e da inclusão. Nesse sentido, é fundamental 

a: 

• Diversificação dos processos de recolha de informação 

Esta diversificação concretiza-se através da aplicação das variadas Rubricas de Avaliação, 

construídas com base em critérios de avaliação e respetivos descritores, enunciados em 
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diferentes níveis desempenho, que devem ser do conhecimento dos/as alunos/as e 

encarregados/as de educação, e ainda de outros processos mais ou menos informais e pouco 

estruturados, mas que acontecem no dia a dia da sala de aula (diálogos, observações, 

questionamento oral e escrito…). É através da diversificação dos processos de recolha de 

informação que se consegue garantir o rigor e a equidade na avaliação, na medida em que se 

asseguram diferentes oportunidades e itinerários de aprendizagem que conduzem à inclusão 

de todos/as os/as alunos/as. 

• Triangulação dos dados recolhidos 

Triangular a informação recolhida implica, por um lado, diversificar processos de recolha 

e, por outro, utilizar práticas de avaliação partilhada, incorporando no processo perspetivas de 

diferentes avaliadores (heteroavaliação) sobre aquilo que os/as alunos/as sabem e são capazes 

de fazer. A triangulação garante, por isso, o rigor da avaliação, reduzindo em larga medida o 

seu caráter subjetivo. 

• Utilização de diferentes atores para consolidar juízos de valor  

Neste processo estão subjacentes o recurso à avaliação interpares (heteroavaliação), à 

discussão dos resultados com os/as alunos/as (autoavaliação) e à triangulação dos dados 

recolhidos. Ficam assim garantidos o rigor, a equidade, a transparência e a adequação ética da 

avaliação.  

As Rubricas de Avaliação são igualmente importantes no processo de recolha de 

informação para fins sumativos, atendendo, contudo ao seguinte: 

• As Rubricas de Avaliação só deverão ser utilizadas para fins sumativos quando os/as 

alunos/as estiverem suficientemente familiarizados com elas.  

• A atribuição de classificação a uma Rubrica de Avaliação faz-se a partir da distribuição 

equitativa da pontuação (100 pontos percentuais para o Ensino Básico e 200 pontos 

para o Ensino Secundário), pelos descritores dos diferentes critérios de avaliação. 

Porém, outros processos de recolha de dados para utilização sumativa podem ser 

desencadeados, designadamente a utilização de Testes ou Fichas de Avaliação. Estes, 

enquanto processo de recolha de informação acerca das aprendizagens, destinam-se a fazer o 

ponto de situação relativamente às aprendizagens já conseguidas pelos/as alunos/as, são 

construídos com base em matriz própria e critérios de correção e classificação específicos, 

através dos quais será atribuída uma classificação. 

Na construção da matriz dos Testes e Fichas de Avaliação deverão ser respeitados os 

seguintes procedimentos: 
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− contemplar questões alusivas aos vários domínios/temas das AE, consistentes com 

aquilo que foi ensinado, não devendo ser formuladas questões cujo conteúdo não foi 

devidamente trabalhado; 

− as questões formuladas devem contemplar diferentes graus de dificuldade; 

− o grau de dificuldade das questões formuladas deve ser congruente com o grau de 

dificuldade com que foi abordado durante o processo de ensino; 

−  as questões formuladas não devem exigir dos/as alunos/as a mobilização de 

conhecimentos, capacidades ou procedimentos que não foram devidamente 

trabalhados nas aulas; 

− a formulação das questões deve ser clara, para que todos/as compreendam o que se 

pretende; 

− contemplar questões de diferentes tipologias – perguntas de escolha múltipla, 

perguntas de ordenação, perguntas de associação, perguntas de verdadeiro/falso, 

perguntas de resposta curta e perguntas de resposta longa;  

− a cotação de cada uma das questões deve ser colocada, em barra lateral. 

No processo de correção, a pontuação/percentagem obtida em cada uma das questões 

deverá ser escrita na barra lateral.  

A operacionalização da Avaliação Sumativa consubstancia-se no respeito pelo que a 

seguir se enuncia: 

• Deverá ser aplicada, pelo menos, uma Rubrica de Avaliação por disciplina/período. 

• Poderá ser aplicado um Teste ou Ficha de Avaliação por disciplina/período, seguindo 

os procedimentos anteriormente descritos. 

• Nos Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP), que contemplem adequações no processo 

de avaliação, estas devem ser concretizadas ao nível dos descritores inerentes a cada 

um dos critérios de avaliação. 

• O número de momentos de Avaliação Sumativa não deve exceder três por semana, 

exceto as situações em que estes não requeiram preparação prévia (ex.: compreensão 

oral do Português e das Línguas Estrangeiras, Cálculo Mental na Matemática). 

• Os diferentes momentos de Avaliação Sumativa devem ser registados no GIAE. 

Importa agora salientar que, no campo da AP, a interligação da avaliação com o ensino e 

a aprendizagem é crucial, mesmo no quadro de uma Avaliação Sumativa.  

Assim sendo, o envolvimento dos/as alunos/as na sua própria avaliação, a consideração 

da avaliação do processo e do produto, a diversificação de processos de recolha de 
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informação, as atividades cognitivamente desafiantes, o reforço das (auto)reflexão sobre as 

aprendizagens e a valorização de uma apreciação qualitativa em detrimento de uma simples 

classificação são aspetos a ponderar quando se almeja desenvolver na escola uma CULTURA 

DE AVALIAÇÃO por contraponto à CULTURA DO TESTE. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
 

Ensino@Distância 
Em contextos de E@D, a prática de Avaliação Pedagógica, nas duas modalidades 

anteriormente referidas, pode e deve ocorrer, com recurso à utilização da plataforma online 

Teams. É neste espaço virtual que deverão processar-se as interações de ensino, 

aprendizagem e avaliação, favorecendo o envolvimento dos diversos intervenientes (alunos, 

professores e pais) (Machado, 2019). Esta e/ou outras plataformas digitais, bem como as TIC, 

constituem-se como ferramentas digitais ao serviço da avaliação, devendo ser selecionada a 

tecnologia que melhor responde ao objetivo educativo. (Pais & Candeias, 2019). Contudo, os 

meios digitais, por si só, não garantem o sucesso da prática, já que este dependerá, em grande 

parte, da capacidade de os professores e alunos orientarem os meios disponíveis para 

promover a aprendizagem.  

Na Figura 2, observa-se que as práticas de ApA (formativa) E@ D são as mesmas, os 

meios é que poderão ser diferentes. No entanto, é imprescindível a diversificação dos 

processos de recolha de informação baseados em critérios previamente definidos e 

conhecidos dos alunos, com enfoque na promoção do diálogo e do questionamento. 

 

Fonte:  Amante & Oliveira, 2019 
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Figura 2. Práticas de avaliação formativa em regime a distância 
Fonte: Machado, E. (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendo o feedback a principal ação na AP, na Figura 3 são apresentadas diferentes formas 

de distribuição de feedback que podem ser usadas em E@D. O conjunto de possibilidades que 

constam na tabela podem ser soluções eficazes quando combinadas de forma equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Opções para práticas de feedback em regime a distância 

Fonte: Machado, E. (2019) 
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• Vídeo conferência – é a opção mais eficaz em sessões síncronas, muito próxima 

daquilo que é o ambiente natural da sala de aula (favorece o princípio da 

integração do feedback nas aprendizagens em tempo real). Além disso, possibilita, 

em simultâneo a utilização do chat. 

• Vídeo – é usado na forma assíncrona e permite dar feedback oral em grupo, 

explicando o que os alunos deveriam ter feito para ter melhores resultados. Tem a 

vantagem de os alunos poderem visualizar várias vezes, mas a ausência do caráter 

dialógico (sendo um modo de comunicação unidirecional) é uma desvantagem a 

considerar. 

• Webinar – embora possa ocorrer de forma síncrona, apresenta as mesmas 

limitações do vídeo embora permita a utilização do chat. 

• Chat – esta opção concretiza-se no formato síncrono e tem diversas vantagens: 

− Distribuir feedback escrito oportuno e em tempo real; 

− Permite aos alunos o acesso à informação sempre que necessitem, sem que 

o professor precise de o fazer repetidamente; 

− Permite o feedback individual ou em grupo (para alguns alunos que, 

presencialmente, se revelam mais inibidos é bom). 

• Rubricas – aquelas que são passíveis de ser utilizadas em E@D constituem-se como 

importante ferramenta para fornecer feedback escrito de qualidade e baseado em 

critérios de avaliação. Agilizam a distribuição de feedback com um elevado grau de 

individualização. No entanto, do ponto de vista do professor, poderá ser algo mais 

moroso. Mesmo assim, esse feedback escrito individual é útil, garante o princípio 

da oportunidade e torna mais claro o processo de avaliação. 

• Partilha de ficheiros online – pode ser usado no modo síncrono e assíncrono 

permitindo dar feedback individual ou em grupo relativamente às tarefas 

realizadas, cujos ficheiros foram partilhados e nos quais o professor e os alunos 

podem colocar comentários. Tem diversas vantagens: 

− Permite o acompanhamento passo a passo com identificação das 

dificuldades e formas de as ultrapassar; 

− Potencia o trabalho colaborativo entre professor e alunos e entre os 

próprios alunos; 
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− Fornece informações importantes sobre as dinâmicas de envolvimento e 

participação dos alunos. 

Assim, num quadro de E@D é assumido que:  

 ensinar a distância é diferente e, por isso, avaliar é diferente;  

 os processos educativos e avaliativos devem ser adequados ao que se ensinou e às 

condições específicas de aprendizagem; 

 é possível emitir um juízo global no final do processo. 

 

1. Avaliar para melhorar as aprendizagens  

A avaliação deve ser um processo integrado no desenvolvimento do currículo, com o 

objetivo central de ajudar os alunos a aprender melhor, designadamente dando-lhes um 

feedback de qualidade.  

O envolvimento dos alunos na avaliação desenvolve a consciência sobre as 

aprendizagens, a forma como as adquirem e promove a autonomia e a capacidade de reflexão.  

Para o desenvolvimento da autonomia e da autorregulação têm de ser dadas instruções 

claras e simples sobre os objetivos a atingir, com tarefas desafiadoras, mas concretas e 

significativas, com os recursos a utilizar, os momentos de ponto de situação e os prazos a 

cumprir.  

2. Desenvolvimento do processo de avaliação: acompanhar, ajustar e fazer pontos de 

situação  

O feedback deve ser explícito e comunicado de forma que os alunos o percebam, 

orientador, dando instruções claras sobre os aspetos positivos e a melhorar, referenciado aos 

critérios de avaliação e focado no processo ou na tarefa. 

3. Suportes de apoio à avaliação e à aprendizagem  

Os meios/suportes permitem o desenvolvimento da avaliação de forma integrada com o 

ensino e a aprendizagem, podendo muitas vezes ser complementados entre si. 

4. Diversificar e adequar ao currículo, às metodologias e aos alunos os procedimentos 

de recolha dados  

Para uma maior fiabilidade no processo avaliativo, devem combinar-se diferentes 

processos de recolha de dados, em contextos diferenciados. Os instrumentos e as técnicas 

devem ser adequados à tarefa e às competências a mobilizar. 
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5. Decidir com base em procedimentos e técnicas diversificados: 

 5.1. Triangular para garantir o rigor em avaliação. 

A triangulação de dados permite que a avaliação se concretize com maior rigor e 

contribui para uma melhor avaliação do que os alunos sabem e são capazes de fazer. A análise 

dos dados da avaliação com recurso à triangulação permite aferir oscilações no desempenho 

dos alunos, beneficiando do olhar de mais do que um avaliador e, assim, fazer os ajustamentos 

necessários.  

5.2. Diversificar os procedimentos de recolha de dados contribui para o rigor e a 

equidade.  

Avaliar uma mesma aprendizagem em vários momentos através da utilização de 

processos diferentes permite uma melhor aferição sobre os desempenhos dos alunos, a sua 

evolução, e uma melhor adequação à diversidade, dando oportunidade para que possam 

demonstrar a sua aprendizagem em situações que lhes são mais “adaptadas”.  

5.3. Diferentes atores para consolidar juízos de valor (classificação). 

O recurso à avaliação interpares (heteroavaliação), a discussão dos resultados da 

avaliação com os alunos (autoavaliação) e a triangulação de dados da avaliação com outros 

docentes do mesmo aluno poderão ser um apoio fundamental à concretização da avaliação. 
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Ponderações por Domínios 

Dando cumprimento ao consignado no PASEO e às AE e com vista ao desenvolvimento 

articulado de conhecimentos, capacidades e atitudes, definiram-se, para cada disciplina, 

ponderações por domínios, no formato abaixo indicado (Tabela 1), indo constituir o Anexo I.  

 

           Tabela 1 

Relativamente às componentes do currículo de caráter transversal – Apoio ao Estudo, 

Cidadania e Desenvolvimento, Complemento à Educação Artística e Oferta Complementar – foi 

elaborado um Quadro de Referência onde se encontram identificados os domínios de 

avaliação, bem como os respetivos descritores e níveis de desempenho. 

           

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  
Departamento  

Ciclo de Ensino  Disciplina   

 
Avaliação 

 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos 
esperados e os procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 
  

Domínio/ 
Ponderação 
 

Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

Rubricas 
 

 

  
  
  
  

 

  
  
  
  

Questionários orais  
  
  

Questionários escritos 
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Critérios de Avaliação por Tarefa 

Os critérios de avaliação inerentes a cada tarefa encontram-se clarificados através dos 

respetivos descritores que, por sua vez, se organizam em cinco níveis de desempenho, três dos 

quais estão descritos e dois intermédios, reunindo-se num conjunto de documentos – 

RUBRICAS de AVALIAÇÃO. As rubricas permitem aferir o desenvolvimento dos/as alunos/as ao 

nível dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes associadas às Aprendizagens 

Essenciais (AE) e concorrem para a consecução das Áreas de Competência do Perfil dos Alunos. 

Possibilitam ainda a emissão de feedback de qualidade, num contínuo de autoavaliação e 

autorregulação do processo de ensino e de aprendizagem, permitindo uma reorientação da 

ação pedagógica. As Rubricas de Avaliação que compõem este Referencial foram construídas 

com base no modelo abaixo apresentado (Tabela 2), fazendo parte do Anexo II. 

É, pois, importante fomentar o envolvimento dos diversos atores, em especial alunos/as 

e respetivos/as encarregados/as de educação, que devem ter um conhecimento, tão 

aprofundado quanto possível, dos critérios de avaliação subjacentes a cada Rubrica. 

No primeiro quadro síntese (Tabela 3) encontram-se explanados os diferentes processos 

de recolha de informação e respetivos Critérios de Avaliação. 

 

No segundo quadro síntese (Tabela 4) é apresentada a relação entre os Critérios de 

Avaliação e as Áreas de Competência do PASEO. 

Tarefa que é objeto de avaliação 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 
      

      

      
      

           Tabela 2 
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QUADRO SÍNTESE DOS PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO E RESPETIVOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

R 

U 

B 

R 

I 

C 

A 

S 

APRECIAÇÃO CRÍTICA/ 
COMENTÁRIO 

RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO PERSUASÃO CORREÇÃO LINGUÍSTICA COESÃO E COERÊNCIA 

APRESENTAÇÃO ORAL ADEQUAÇÃO RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO INTERAÇÃO SUPORTES DA COMUINICAÇÃO 

APTIDÃO FÍSICA DOMÍNIO TÉCNICO EXECUÇÃO AUTONOMIA COMPROMISSO 

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA 
NATUREZA COMPETÊNCIA TÉCNICA COORDENAÇÃO LOGÍSTICA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL COMPROMISSO 

ATIVIDADE LABORATORIAL/ 
TRABALHO DE CAMPO 

RESPONSABILIDADE COMPETÊNCIA TÉCNICA AUTONOMIA COLABORAÇÃO 

AUDIÇÃO IDENTIFICAÇÃO AUDITIVA COMPOSIÇÃO AUDITIVA REPRODUÇÃO AUTONOMIA 

CADERNO DE REGISTOS RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CORREÇÃO LINGUÍSTICA REGRAS FORMAIS REFLEXÃO 

COREOGRAFIAS/ESQUEMAS COMPETÊNCIA TÉCNICA RITMO COREOGRÁFICO CRIATIVIDADE COMPROMISSO 

CRIAÇÃO MUSICAL IMPROVISAÇÃO COMPOSIÇÃO MUSICAL CRIATIVIDADE MUSICAL AUTONOMIA 

DEBATE ADEQUAÇÃO ARGUMENTAÇÃO INTERAÇÃO PROBLEMATIZAÇÃO 

DOSSIER/CADERNO DE REGISTOS ORGANIZAÇÃO COMPLETUDE CORREÇÃO LINGUÍSTICA REFLEXÃO 

DRAMATIZAÇÃO/ 
SIMULAÇÃO 

APROPRIAÇÃO COMPROMISSO INTERAÇÃO REPRESENTAÇÃO 

ENSAIO FILOSÓFICO ORGANIZAÇÃO ARGUMENTAÇÃO PROBLEMATIZAÇÃO CORREÇÃO LINGUÍSTICA 

ENTOAÇÃO VOCAL DICÇÃO ENTOAÇÃO RITMO AUTONOMIA 

EXERCÍCIO CRITÉRIO COMPETÊNCIA TÉCNICA CONSISTÊNCIA AUTONOMIA COMPROMISSO 

EXERCÍCIOS MATEMÁTICOS COMPREENSÃO RIGOR SISTEMATIZAÇÃO AUTONOMIA 

INTERPRETAÇÃO 
VOCAL/INSTRUMENTAL AFINAÇÃO RIGOR RÍTMICO POSTURA AUTONOMIA 
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                  Tabela 3  

LEITURA ORALIZADA DICÇÃO ENTOAÇÃO FLUÊNCIA RITMO 

PORTEFOLIO DE ARTES VISUAIS COMPETÊNCIA TÉCNICA COMPOSIÇÃO ORIGINALIDADE COMUNICAÇÃO 

POSTER/ FLYER ATRATIVIDADE ORIGINALIDADE RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO REFLEXÃO 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS INTERPRETAÇÃO RACIOCÍNIO SISTEMATIZAÇÃO RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO 

PROCESSOS DE 
TRABALHOINDIVIDUAL RESPONSABILIDADE AUTONOMIA ENVOLVIMENTO COMPROMISSO 

PRODUÇÃO DE TEXTO DESCRITIVO ORGANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO CORREÇÃO LINGUÍSTICA COESÃO E COERÊNCIA 

PROJETO DE LEITURA SELEÇÃO FRUIÇÃO INFERÊNCIAS INTERTEXTUALIDADE 

RELATÓRIO ESCRITO REGRAS FORMAIS RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CORREÇÃO LINGUÍSTICA COESÃO E COERÊNCIA 

RESUMO/SÍNTESE  ORGANIZAÇÃO RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CORREÇÃO LINGUÍSTICA COESÃO E COERÊNCIA 

TRABALHO DE GRUPO 
(PROCESSO) COLABORAÇÃO NEGOCIAÇÃO ASSERTIVIDADE ENVOVLVIMENTO 

TRABALHO DE PESQUISA/ 
PESQUISA ESCRITA 

PLANEAMENTO RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO REFLEXÃO COESÃO E COERÊNCIA 

SITUAÇÃO JOGADA COMPETÊNCIA TÉCNICA DOMÍNIO TÁTICO AUTONOMIA COMPROMISSO 

O 

U 

T 

R 

O 

S 

QUESTIONAMENTO ORAL COMPREENSÃO RIGOR   

QUESTIONÁRIOS 
ESCRITOS/EXERCÍCIOS COMPREENSÃO RIGOR   

ATIVIDADE LÚDICA RIGOR    
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Tabela 4 
 

QUADRO SÍNTESE DA RELAÇÃO ENTRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARROSELAS E AS ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

Áreas de Competências PASEO Critérios de avaliação 

Linguagens e textos Organização – Coesão e Coerência – Correção Linguística – Regras formais – Dicção – Fluência – Ritmo – 
Intertextualidade –  

Informação e comunicação Organização – Relevância da informação – Planeamento - Coordenação Logística 

Raciocínio e resolução de problemas Reflexão – Adequação – Compreensão – Seleção – Raciocínio – Compreensão auditiva 

Pensamento crítico e Pensamento criativo Relevância da informação – Persuasão – Argumentação –- Representação - Desenvolvimento temático 
Sistematização – Inferências – Originalidade- Criatividade musical 

Relacionamento interpessoal Interação – Colaboração – Negociação  

Desenvolvimento pessoal e autonomia Autonomia - Compromisso – Problematização – Assertividade - Fruição 

Bem-estar, saúde ambiente Responsabilidade – Envolvimento – Consistência – Consciência ambiental - Execução 

Sensibilidade estética e artística Apropriação – Entoação – Atratividade – Criatividade – Afinação – Improvisação – Identificação auditiva – 
Reprodução  

Saber científico, técnico e tecnológico Rigor - Suportes de comunicação – Responsabilidade – Competência técnica – Interpretação – Domínio Tático – 
Rigor rítmico – Composição musical 

Consciência e domínio do corpo Domínio Técnico – Ritmo coreográfico- Postura    
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Política de Classificação do Agrupamento 
A classificação dos alunos do AEB decorre do balanço realizado através da Avaliação 

Sumativa, ou Avaliação das Aprendizagens. Ocorre nos momentos legalmente definidos, 

devendo o resultado ser comunicado aos pais/EE. 

A classificação obtida no Teste ou na Ficha de Avaliação deverá ser expressa em: 

− Menção Qualitativa – 1º Ciclo 

− Menção Quantitativa para os restantes ciclos e níveis de ensino: 

• 2º e 3º Ciclos – percentagem (0% a 100%) 

• Ensino Secundário – pontuação/valores (0 a 200 pontos/20 valores). 

Da análise dos dados sumativos, recolhidos através dos diversos processos de recolha de 

informação, resultará a classificação final a atribuir no final do período/ano, de acordo com a 

Tabela 5 (1º Ciclo) e a Tabela 6 (2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário):  

1º Ciclo 
Menções Perfil de Desempenho 

Muito Bom Desenvolveu a totalidade das Aprendizagens Essenciais da disciplina e as 
Áreas de Competência do PASEO.  

Bom Desenvolveu a maioria das Aprendizagens Essenciais da disciplina e as 
Áreas de Competência do PASEO.  

Suficiente Desenvolveu algumas das Aprendizagens Essenciais da disciplina e as 
Áreas de Competência do PASEO. 

Insuficiente Desenvolveu com muitas dificuldades algumas das Aprendizagens 
Essenciais da disciplina e as Áreas de Competência do PASEO. 

Tabela 5 
2º e 3º ciclo e Ensino Secundário 

Nível/Classificação 
Perfil de Desempenho 2º/3º 

Ciclo 
Ensino 

Secundário 

5 20-18 
Desenvolveu a totalidade das Aprendizagens Essenciais da 
disciplina e as Áreas de Competência do PASEO. 

4 17-14 
Desenvolveu a maioria das Aprendizagens Essenciais da 
disciplina e as Áreas de Competência do PASEO.  

3 13-10 
Desenvolveu algumas das Aprendizagens Essenciais da disciplina 
e as Áreas de Competência do PASEO. 

2 9-8 
Desenvolveu com muitas dificuldades algumas das 
Aprendizagens Essenciais da disciplina e as Áreas de 
Competência do PASEO.  

1 7-0 
Não desenvolveu a maioria das Aprendizagens Essenciais da 
disciplina e as Áreas de Competência do PASEO. 

Tabela 6 
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Na Tabela 7 é apresentada a correspondência entre as escalas qualitativa e quantitativa nos 
diferentes ciclos. 

Correspondência entre as escalas qualitativa e quantitativa 
1º Ciclo Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Escala 
percentual 

0% – 49% 50% - 69% 70% - 89% 90% - 100% 

 

2º/3º Ciclo Nível 1 2 3 4 5 

Escala 
percentual 

0%-19% 20%-49% 50%-69% 70%-89% 90%-100% 

           Tabela 7 
 

A classificação final (período/ano) deverá ter por referência as ponderações que constam na 
Tabela 8. 

Operacionalização / Cálculo da Menção/Nível a atribuir por período / Procedimentos 

1º Período 100% de todos os processos de recolha de informação 

2º Período 
40% do 1º período + 60% de todos os processos de recolha de informação do 2º 

período 

3º Período 
20% do 1º período + 30% do 2º período + 50% de todos os processos de recolha 

de informação do 3º período 
           Tabela 8 
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Considerações Finais 

O processo de construção deste Referencial de Avaliação teve como ponto de partida 

uma versão preliminar elaborada por um grupo de docentes do AE Barroselas que frequentou 

a Ação de Formação “Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 

Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação”, no âmbito do 

Projeto MAIA – Projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação 

Pedagógica. 

A partir desta versão preliminar, e num processo que se procurou fosse o mais 

participado e democrático possível, recolheram-se contributos de todos os departamentos 

curriculares e foi elaborada a versão agora apresentada. Na Tabela 9 constam as várias etapas 

da sua elaboração. 

Trata-se de um documento em construção, visto que poderá, em qualquer momento, 

ser melhorado e enriquecido com a colaboração de todos.  

Porém, importa salientar que os princípios que lhe estão subjacentes, assentes nos 

princípios da Avaliação Pedagógica, deverão ser aqueles que nortearão todo o processo de 

ensino, aprendizagem e avaliação no AE Barroselas. 

Pretende-se, com isso, que os(as) alunos(as) aprendem mais e melhor, adquiram 

conhecimentos e desenvolvam capacidades, num processo evolutivo que contribuirá para o 

desenvolvimento das Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 
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Etapas de construção do Referencial de Avaliação do AEB 

Data Intervenientes Ação Destinatários  

23/01/2020 
a 

30/06/2020 

Equipa de 
Formadores do 
Projeto MAIA 

- Aquisição do quadro concetual subjacente à 
avaliação pedagógica. 

Equipa de 
Formandos 

do AEB 

Equipa de 
Formandos do 

AEB 

- Elaboração de materiais (rubricas, critérios de 
avaliação e ponderações por domínios). 

- Construção de uma proposta de Referencial 
de Avaliação para o AEB. 

AEB 

09/06/2020 
 Coordenadora 

do OQ 
- Apresentação e análise de uma proposta de 
Referencial de Avaliação para o AEB. 

CP 

30/06/2020 
Equipa de 

Formandos do 
AEB 

- Entrega da proposta de Referencial de 
Avaliação MAIA. 

Equipa de 
Formadores 
do Projeto 

MAIA 

CP 

20/07/2020 
Coordenadora 

do OQ  

- Apresentação e aprovação, na generalidade, 
da proposta de Referencial de Avaliação para 
o AEB. 

CP 

08 e 
09/09/2020 

 

Direção do AEB 

VIII Jornadas Pedagógicas: 

- Melhoria das práticas de Avaliação para a 
Aprendizagem – Dr. Eusébio Machado 

- Desenho Universal para a Aprendizagem 
(DUA) – Dra. Rosalina Veiga 

Docentes do 
AEB 

10 e 
11/09/2020 

Coordenadores 
de 

Departamento 

Avaliação Pedagógica: 

- Ponderações por domínios; 

- Processos de recolha de informação 
(rubricas); 

- Critérios de avaliação. 

Conselheiros  

14/09/2020 Coordenadores 
de 

- Articulação e uniformização da Avaliação Conselheiros 
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Departamento Pedagógica. 

26/10/2020 CP 

- Apresentação e aprovação de novas rubricas 
a incluir no Referencial de Avaliação do AEB. 

- Análise do capítulo “Política de Classificação” 
e aprovação de uma proposta de alteração – 
inclusão de ponderações nas classificações 
finais de cada período. 

AEB 

23/11/2020 CP 
- Aprovação final do Referencial de Avaliação 
do AEB. 

AEB 

25 e 
26/11/2020 

Coordenadores 
de 

Departamento 

- Esclarecimentos sobre a operacionalização 
da Avaliação Pedagógica. Conselheiros 

02/02/2021 
Direção  

Equipa do OQ 

- Workshop 1: Avaliação Pedagógica -partilha 
de práticas. 

Professores 
do AEB 

03 a 
19/02/2021 

Coordenadores 
de 

Departamento 

- Sessões de trabalho colaborativo para 
reformulação de algumas rubricas. Conselheiros  

02/03/2021 CP 
- Validação das rubricas reformuladas e sua 
integração do RA. 

Conselheiros  

Tabela 9
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Critérios de Avaliação e Ponderação por Domínios 
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DEPARTAMENTO DO 1º Ciclo 

Ponderações por Domínio, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento 1.º Ciclo 

Ciclo de Ensino 1º Ciclo Disciplina  Português 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Oralidade  
20%-  

Rubricas 

Apresentação Oral 
 

- Adequação - Raciocínio e resolução de problemas 
- Relevância da Informação - Pensamento crítico e criativo 
- Interação - Relacionamento interpessoal 
- Suportes de Comunicação - Saber científico técnico e tecnológico 

Leitura Oralizada 

- Dicção 
- Linguagens e textos - Ritmo 

- Fluência 
- Entoação - Sensibilidade estética e artística  

Questionamento oral  
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

Leitura e escrita 
50% 

 
 

Rubricas 

Produção de texto 
 (Texto narrativo, descritivo, informativo…) 

- Organização - Informação e comunicação 
- Coesão e coerência  - Linguagens e textos 
- Desenvolvimento temático - Pensamento crítico e criativo 
- Correção linguística - Linguagens e textos 

Resumo/Síntese 

- Organização - Informação e comunicação 
- Coesão e coerência - Linguagens e textos 
- Relevância da Informação - Pensamento crítico e criativo 
- Correção linguística - Linguagens e textos 
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Questionamento oral 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

Educação 
Literária  

20% 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa/Pesquisa escrita 

- Planeamento - Informação e comunicação 
- Relevância da Informação - Pensamento crítico e criativo 
- Reflexão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Coesão e coerência  - Linguagens e textos 

Dramatização 

- Apropriação - Sensibilidade estética e artística 
- Compromisso - Desenvolvimento pessoal e social 
- Interação - Relacionamento interpessoal 
- Representação - Pensamento crítico e criativo 

Questionamento oral 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
. Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

Gramática  
10% 

Questionamento oral 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  -   Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

 Fichas de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento 1.º Ciclo 

Ciclo de Ensino 1º Ciclo Disciplina  Matemática 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Resolução de 
Problemas  

40% 
Rubrica Problemas 

- Interpretação - Saber científico, técnico e tecnológico 
- Raciocínio  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Sistematização  

- Pensamento crítico e criativo 
- Relevância da informação 

Raciocínio 
Matemático 

40% 
Rubrica Exercícios  

- Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor - Saber científico, técnico e tecnológico 
- Sistematização - Pensamento crítico e criativo 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Comunicação 
Matemática  

20% 

Questionamento oral  
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico 

 Fichas de Avaliação  
 

 

 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  
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Departamento 1.º Ciclo 
Ciclo de Ensino 1.º Ciclo Disciplina  Estudo do Meio 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Sociedade – 35% 

Rubrica Trabalho de pesquisa  

- Coesão e coerência - Linguagens e textos 
- Reflexão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Planeamento - Informação e comunicação 
- Relevância da informação - Pensamento crítico e criativo 

Questionamento oral 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas  
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

Questionários escritos 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas  
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

 
Natureza – 35% 

 

Rubrica Trabalho de pesquisa 

- Coesão e coerência - Linguagens e textos 
- Reflexão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Planeamento - Informação e comunicação 
- Relevância da informação - Pensamento crítico e criativo 

Questionamento oral 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas  
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

Questionários escritos 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas  
- Rigor  - Saber científico, técnico e tecnológico  

Tecnologia – 30% Rubrica  Atividade experimental 

- Colaboração  - Relacionamento interpessoal 
- Responsabilidade - Bem-estar, saúde e ambiente 
- Competência Técnica  - Saber científico, técnico e tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Fichas de Avaliação  
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Ponderações por Domínio, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento 1.º Ciclo 

Ciclo de Ensino 1º Ciclo Disciplina  Educação Artística (AV, Exp. Dram./ 
Teatro, Dança,) Música) 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Apropriação e 
Reflexão 

30% 

Rubricas  
 

Processos de trabalho individual 

- Responsabilidade - Bem-estar, Saúde e Ambiente 
- Autonomia  - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento  - Bem-estar, Saúde e Ambiente 
- Compromisso  - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Dramatização/Simulação 

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Representação  - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Interpretação e 
Comunicação 

20% 
Coreografia/esquema 

- Competência Técnica - Saber Científico e Saber Tecnológico 
- Ritmo Coreográfico - Consciência e Domínio do corpo 
- Criatividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Experimentação 
e Criação 

50% 
Entoação vocal 

- Dicção - Linguagens e Textos 
- Entoação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Ritmo - Linguagens e Textos 
- Autonomia  - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
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Ponderações por Domínio, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento 1.º Ciclo 

Ciclo de Ensino 
1º Ciclo 

1º e 2º anos Disciplina  Educação Física 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Perícias e 
Manipulações 

25% 
Rubrica Sequências  

- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Competência técnica - Saber científico técnico e tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
- Rigor  - Saber científico técnico e tecnológico 

Deslocamentos 
e equilíbrios 

25% 

Rubrica Sequências 
- Compreensão  - Raciocínio e resolução de problemas 
- Competência técnica - Saber científico técnico e tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 - Rigor  - Saber científico técnico e tecnológico 

Jogos   
30% 

Rubrica Situação jogada 
- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Domínio tático - Saber científico e saber tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
- Compromisso  - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Atividades 
rítmicas e 

expressivas – 
dança/ 

Percursos na 
Natureza 

20% 

Rubrica 

Coreografia/Esquema 
- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Ritmo coreográfico - Consciência e domínio do corpo 
- Criatividade - Sensibilidade estética e artística 
- Compromisso - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Atividades de exploração da natureza 

- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Coordenação logística - Informação e comunicação 
- Consciência ambiental - Bem-estar, saúde e ambiente 
- Compromisso  - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
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Ponderações por Domínio, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento 1.º Ciclo 

Ciclo de Ensino 1º Ciclo 
3º e 4º anos Disciplina  Educação Física 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, 
bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Jogos  
40% 

Rubrica Situação jogada 
- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Domínio tático - Saber científico e saber tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
- Compromisso  - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Ginástica 
40% 

 
Rubrica Exercício critério 

- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Consistência - Bem-estar, saúde e ambiente 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
- Compromisso  - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Atividades 
rítmicas e 

expressivas – 
dança/ 

Percursos na 
Natureza/ 
Natação1 

20% 

Rubrica 

Coreografia/Esquema 
- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Ritmo coreográfico - Consciência e domínio do corpo 
- Criatividade - Sensibilidade estética e artística 
- Compromisso - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Exercício critério 
- Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Consistência - Bem-estar, saúde e ambiente 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
- Compromisso  - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Atividades de exploração da natureza 

- -Competência técnica - Saber científico e saber tecnológico 
- Coordenação logística - Informação e comunicação 
- Consciência ambiental - Bem-estar, saúde e ambiente 
- Compromisso  - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 
 
                                                            
1 No período em que, no âmbito do Projeto da Natação (Município), for apenas abordado o domínio “Natação”, este terá uma ponderação de 100%. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS – DL 

Ponderação por domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de avaliação 
Departamento Línguas Ciclo/Nível de 

Ensino 2º e 3º Ciclos + Ensino Secundário Disciplina  Português 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Dec.- Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

 
Domínios/ 

Ponderação 
 

Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

ORALIDADE – 20% 
 

2º Ciclo: 
Compreensão (10%)  

Expressão (10%) 
 
 

3º CICLO + SEC. 
Compreensão (5%)  

Expressão (15%) 
 
 

Rubricas   

Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Relevância da Informação - Informação e Comunicação 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 

- Suportes de Comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Debate 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Argumentação - Pensamento Crítico e Criativo 

- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Problematização - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Dramatização 

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

- Interação - Relacionamento Interpessoal 

- Representação - Pensamento Crítico e Criativo 
Questionamento Oral / Questionários Escritos - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
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- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

LEITURA –15% 
Rubricas Leitura expressiva / oralizada 

 

- Dicção - Linguagens e Textos 
- Entoação  - Sensibilidade estética e artística 

- Fluência 
- Linguagens e Textos 

- Ritmo 

Questionamento Oral / Questionários Escritos - Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor  - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

ESCRITA – 25% Rubricas 

Trabalho de Pesquisa 

- Planeamento 
- Informação e Comunicação 

- Relevância da Informação 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Coerência e Coesão - Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo /Pares (Processo) 

- Negociação 
- Relacionamento Interpessoal 

- Colaboração 

- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-estar, saúde e ambiente 

Resumo / Síntese 

- Organização 

- Linguagens e Textos - Coerência e coesão 

- Correção linguística 

- Relevância da Informação - Informação e Comunicação 

Apreciação Crítica / Comentário 

- Relevância da informação - Informação e Comunicação 
- -Persuasão - Pensamento crítico e criativo 
- Coerência e coesão 

- Linguagens e Textos 
- Correção linguística 

Texto Descritivo / Texto Narrativo / 
Texto Funcional 

- Organização - Informação e Comunicação 
- Desenvolvimento temático - Pensamento crítico e criativo 
- Coerência e coesão 

- Linguagens e Textos 
- Correção linguística 

Relatório Regras formais Linguagens e Textos 
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Relevância da Informação Pensamento crítico 
Coerência e Coesão 

Linguagens e Textos Correção linguística 
Questionários Escritos / Exercícios de escrita 
criativa/Exercícios de escrita segundo modelo 

Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 
25% 

Rubricas 

Projeto de Leitura  

- Seleção - Raciocínio e resolução de problemas 

- Fruição - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Inferências - Pensamento crítico e criativo 
- Intertextualidade - Linguagens e textos 

Trabalho de campo /Visita de estudo 

- Problematização 
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia - Compromisso 

- Autonomia 
- Colaboração - Relacionamento interpessoal 

Questionamento Oral / Questionários Escritos 
- Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor - Saber científico, técnico e tecnológico 

GRAMÁTICA – 15% Questionários escritos / Fichas /Questões-aula 
- Compreensão  - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor  - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
 Testes de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  

Departamento Línguas 
Ciclo de Ensino 1º ciclo Disciplina  Inglês – 120  

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação 
Processos de 

 Recolha de Informação 
Critérios de avaliação 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos  
à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 
 
 
 

Produção oral/ 
Spoken interaction and production 

20% 
 

 
 

 
 

 

Rubricas 

Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e resolução de problemas 

- Relevância da Informação - Informação e Comunicação 

- Interação - Relacionamento Interpessoal 

- Suportes da Comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Dramatização  

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 

- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

- Interação - Relacionamento Interpessoal 

- Representação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  

Leitura Oralizada 

- Dicção - Linguagens e Textos 
- Entoação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Fluência 

- Linguagens e Textos 
- Ritmo 

Questionamento Oral 
- Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão oral/Listening 
Comprehension 

15% 

Questionários escritos/Exercícios   
- Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor -Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
- Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
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Leitura/ 
Reading Comprehension  

20% 
Questionários escritos/Exercícios   

- Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

 
Escrita/ 
Writing 

 20% 
 

Rubricas Poster/Flyer 

- Criatividade - Pensamento crítico e criativo 

- Relevância da Informação - Pensamento crítico e criativo 

- Reflexão - Raciocínio e Resolução de problemas 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 

Questionários escritos/Exercícios   
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de problemas 

- Rigor - Saber científico, técnico e tecnológico 

Domínio intercultural/ 
Intercultural domain 

5% 
Atividade Lúdica - Rigor - Saber científico, técnico e tecnológico 

Léxico 
Lexis 
20%  

Questionários escritos/Exercícios   

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de problemas 

- Rigor - Saber científico, técnico e tecnológico 

 Fichas de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  

Departamento Línguas 
Ciclo de Ensino 2º ciclo Disciplina  Inglês - 220 

Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação 
Processos de 

 Recolha de Informação 
Critérios de avaliação 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos  
à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 
 
 
 

Produção oral/ 
Spoken interaction and production 

20% 
 

 
 

 
 

 

Rubricas 

Apresentação Oral 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Relevância da Informação Informação e Comunicação 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Suportes da Comunicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Dramatização  

Apropriação Sensibilidade Estética e Artística 
Compromisso Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Representação Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  

Leitura Oralizada 

Dicção Linguagens e Textos 
Entoação Sensibilidade Estética e Artística 
Fluência 

Linguagens e Textos 
Ritmo 

Questionamento Oral 
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão oral/Listening 
Comprehension 

15% 

Questionários escritos/Exercícios   
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
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Leitura/ 
Reading Comprehension  

20% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Escrita/ 
Writing 

 20% 
Rubricas 

Produção de Texto 
Descritivo  

Organização  Linguagens e texto/  
Informação e comunicação 

Desenvolvimento temático   Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Correção linguística 

Linguagens e Textos  
Coesão e coerência 

Trabalho de Pesquisa 

Planeamento Informação e Comunicação 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo 
(Processo) 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, saúde e ambiente 

Poster/Flyer 

Atratividade Sensibilidade Estética e Artística 
Criatividade Pensamento crítico e criativo 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 

Domínio intercultural/ 
Intercultural domain 

5% 
“English Challenge” Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Léxico e Gramática/ 
Lexis and Grammar 

10% + 10% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e Resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  

Departamento Línguas 
Ciclo de Ensino 3º ciclo Disciplina  Inglês - 330 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação 
Processos de 

 Recolha de Informação 
Critérios de avaliação 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos  
à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 
 
 
 

Produção oral/ 
Spoken interaction and production 

15% 
 

 
 

 
 

 

Rubricas 

Apresentação Oral 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Relevância da Informação Informação e Comunicação 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Suportes da Comunicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Dramatização  

Apropriação Sensibilidade Estética e Artística 
Compromisso Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Representação Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  

Leitura Oralizada 

Dicção Linguagens e Textos 
Entoação Sensibilidade Estética e Artística 
Fluência 

Linguagens e Textos 
Ritmo 

Questionamento Oral 
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão oral/Listening 
Comprehension 

10% 

Questionários escritos/Exercícios   
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Leitura/ 
Reading Comprehension  

25% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
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Escrita/ 
Writing 

 25% 
Rubricas 

Produção de Texto 
Descritivo 
/Narrativo/Funcional 

Organização  Linguagens e texto/  
Informação e comunicação 

Desenvolvimento temático   Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Correção linguística 

Linguagens e Textos  
Coesão e coerência 

Trabalho de Pesquisa 

Planeamento Informação e Comunicação 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo 
(Processo) 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, saúde e ambiente 

Poster/Flyer 

Atratividade Sensibilidade Estética e Artística 
Criatividade Pensamento crítico e criativo 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 

Léxico e Gramática/ 
Lexis and Grammar 

25% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e Resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  

Departamento Línguas 
Ciclo de Ensino Ensino Secundário Disciplina  Inglês - 330 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação 
Processos de 

 Recolha de Informação 
Critérios de avaliação 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos  
à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 
 
 
 

Produção oral/ 
Spoken interaction and production 

15% 
 

 
 

 
 

 

Rubricas 

Apresentação Oral 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Relevância da Informação Informação e Comunicação 

Interação Relacionamento Interpessoal 

Suportes da Comunicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Dramatização  

Apropriação Sensibilidade Estética e Artística 
Compromisso Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Representação Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  

Debate 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Argumentação Pensamento Crítico e Criativo 

Interação Relacionamento Interpessoal 

Problematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Leitura Oralizada 

Dicção Linguagens e Textos 
Entoação Sensibilidade Estética e Artística 
Fluência 

Linguagens e Textos 
Ritmo 

Questionamento Oral 
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Compreensão oral/Listening 
Comprehension 

15% 

Questionários escritos/Exercícios   
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Leitura/ 
Reading Comprehension  

25% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Escrita/ 
Writing 

 25% 
Rubricas 

Produção de Texto 
Descritivo 
/Narrativo/Funcional 

Organização  Linguagens e texto/  
Informação e comunicação 

Desenvolvimento temático   Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Correção linguística 

Linguagens e Textos  
Coesão e coerência 

Trabalho de Pesquisa 

Planeamento Informação e Comunicação 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo 
(Processo) 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, saúde e ambiente 

Poster/Flyer 

Atratividade Sensibilidade Estética e Artística 
Criatividade Pensamento crítico e criativo 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 

Léxico e Gramática/ 
Lexis and Grammar 

20% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e Resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  

Departamento Línguas 
Ciclo de Ensino 3º ciclo Disciplina  Francês - 320 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação 
Processos de 

 Recolha de Informação 
Critérios de avaliação 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos  
à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 
 
 
 

Produção oral/ 
Production orale 

15% 
 

 
 

 
 

 

Rubricas 

Apresentação Oral 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Relevância da Informação Informação e Comunicação 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Suportes da Comunicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Dramatização  

Apropriação Sensibilidade Estética e Artística 
Compromisso Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Interação Relacionamento Interpessoal 

Representação Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  

Leitura Oralizada 

Dicção Linguagens e Textos 
Entoação Sensibilidade Estética e Artística 
Fluência 

Linguagens e Textos 
Ritmo 

Questionamento Oral 
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão oral/Compréhension 
orale 
10% 

Questionários escritos/Exercícios   
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
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Leitura/Lecture 
Compréhension 

25% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Escrita/ 
Production Écrite 

 25% 
Rubricas 

Produção de Texto 
Descritivo 
/Narrativo/Funcional 

Organização  Linguagens e texto/  
Informação e comunicação 

Desenvolvimento temático   Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Correção linguística 

Linguagens e Textos  
Coesão e coerência 

Trabalho de Pesquisa 

Planeamento Informação e Comunicação 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo 
(Processo) 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, saúde e ambiente 

Poster/Flyer/Affiche 

Atratividade Sensibilidade Estética e Artística 
Criatividade Pensamento crítico e criativo 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 

Léxico e Gramática/ 
Vocabulaire et Grammaire 

25% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e Resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  

Departamento Línguas 
Ciclo de Ensino Ensino Secundário Disciplina  Francês - 320 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação 
Processos de 

 Recolha de Informação 
Critérios de avaliação 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos  
à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 
 
 
 

Produção oral/ 
Production orale 

15% 
 

 
 

 
 

 

Rubricas 

Apresentação Oral 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Relevância da Informação Informação e Comunicação 
Interação Relacionamento Interpessoal 

Suportes da Comunicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Dramatização  

Apropriação Sensibilidade Estética e Artística 
Compromisso Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Representação Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  

Debate 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 
Argumentação Pensamento Crítico e Criativo 

Interação Relacionamento Interpessoal 

Problematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Leitura Oralizada 

Dicção Linguagens e Textos 
Entoação Sensibilidade Estética e Artística 
Fluência 

Linguagens e Textos 
Ritmo 

Questionamento Oral 
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Compreensão oral/Compréhension 
orale 
15% 

Questionários escritos/Exercícios   
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Leitura/ 
Compréhension /Lecture 

25% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  

Escrita/ 
Production Écrite 

 25% 
Rubricas 

Produção de Texto 
Descritivo 
/Narrativo/Funcional 

Organização  Linguagens e texto/  
Informação e comunicação 

Desenvolvimento temático   Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Correção linguística 

Linguagens e Textos  
Coesão e coerência 

Trabalho de Pesquisa 

Planeamento Informação e Comunicação 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo 
(Processo) 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, saúde e ambiente 

Poster/Flyer/Affiche 

Atratividade Sensibilidade Estética e Artística 
Criatividade Pensamento crítico e criativo 
Relevância da Informação Pensamento crítico e criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de problemas 

Léxico e Gramática/ 
Vocabulaire et Grammaire 

20% 
Questionários escritos/Exercícios   

Compreensão Raciocínio e Resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – DCSH 

Ponderação por domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de avaliação 
Departamento DCSH 

Ciclo de Ensino 2º Ciclo Disciplina HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Dec.- Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

Comunicação em História 
20% 

Rubricas 

Dramatização 

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Representação - Pensamento Crítico e Criativo 

Apresentação oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão Histórica: 
-Temporalidade 
-Espacialidade 

-Contextualização 
35% 

 

Rubricas 

Resumo/síntese 

- Organização - Informação e Comunicação 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 
- Correção linguística - Linguagens e Textos 

Trabalho de grupo (processo) 

- Colaboração - Relacionamento interpessoal 
- Negociação - Relacionamento interpessoal 
- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem estar, saúde e ambiente 

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
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- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Problematização em 
História 

25% 
 

Rubricas 

Apreciação Crítica/Comentário 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Persuasão - Pensamento Crítico e Criativo 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 
- Correção linguística - Linguagens e Textos 

Debate 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Argumentação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Problematização - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Tratamento de 
informação/Utilização de 

fontes 
20% 

 

 
Rubricas 

Trabalho de pesquisa 
 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

Poster/Flyer 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Criatividade - Pensamento Crítico e Criativo 
- Relevância da informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e resolução de problemas  

 Testes de Avaliação  
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Ponderação por domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de avaliação 
Departamento DCSH 

Ciclo de Ensino 3º Ciclo e Ensino 
Secundário Disciplina História 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Dec.- Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

Comunicação em História 
20% 

Rubricas 

Dramatização 

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Representação - Pensamento Crítico e Criativo 

Apresentação oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 

Poster/ Flyer 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Criatividade - Pensamento Crítico e Criativo 
- Relevância da informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e resolução de problemas  

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão Histórica: 
-Temporalidade 
-Espacialidade 

-Contextualização 
40% 

 

Rubricas 
Resumo/síntese 

- Organização - Informação e Comunicação 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 
- Correção linguística - Linguagens e Textos 

Trabalho de grupo (processo) 
- Colaboração - Relacionamento interpessoal 
- Negociação - Relacionamento interpessoal 
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- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem estar, saúde e ambiente 

Trabalho de pesquisa 
 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Problematização em 
História 

40% 
 

Rubricas 

Apreciação Crítica/Comentário 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Persuasão - Pensamento Crítico e Criativo 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 
- Correção linguística - Linguagens e Textos 

Debate 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Argumentação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Problematização - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 Testes de Avaliação  

 
 
 

 

 



 

53 

 

Ponderação por domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de avaliação  

Departamento DCSH 
Ciclo de Ensino 3º Ciclo e Ensino Secundário Disciplina  Geografia 

Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.- Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória 

Localização e 
Compreensão 
Geográfica – 

40% 

Rubricas 

Trabalho de Pesquisa 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

Relatório 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Regras Formais - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 
- Correção linguística - Linguagens e Textos 

Trabalho de grupo (processo) 

- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-Estar, Saúde e Ambiente  
- Negociação - Relacionamento Interpessoal 
- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
 (Cartografia e Infografia Geográfica - fichas de 
trabalho, questões-aula) 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Problematização em 
Geografia – 40% 

Rubricas Apreciação Crítica/Comentário 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Persuasão - Pensamento Crítico e Criativo 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 
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- Correção linguística - Linguagens e Textos 

Debate 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Argumentação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Problematização - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Trabalho de campo 

- Responsabilidade - Bem-estar, Saúde e Ambiente 
- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Competência Técnica - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Colaboração - Relacionamento interpessoal 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios (Estudo de caso) 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Comunicação e 
participação – 

20% 
Rubricas 

Dramatização/Simulação 

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Representação - Pensamento Crítico e Criativo 

Poster/Flyer 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Criatividade - Pensamento Crítico e Criativo 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 

 Testes de Avaliação  
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Ponderações por Domínios, Processos de recolha de Informação e Critérios de Avaliação  
Departamento DCSH 

Nível de Ensino Ensino Secundário Disciplina  Filosofia 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação 
(…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(n.º 1 e 2, art.º 22.º, Dec.- Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

Problematização  
Filosófica 

30% 
 

Conceptualização 
30% 

Rubricas 

Pesquisa 

Planeamento Informação e Comunicação 
Relevância da informação Pensamento Crítico e Criativo 
Reflexão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Apresentação Oral 

Relevância da informação Pensamento Crítico e Criativo 
Adequação Raciocínio e Resolução de Problemas 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Suportes de comunicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Trabalho de grupo 
(Processo) 

Negociação 
Relacionamento Interpessoal 

Colaboração 
Envolvimento Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

 Questionamento Oral 
 

Compreensão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos (fichas de trabalho/ 
questões - aula) 

Compreensão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Argumentação 
Filosófica 

40% 
Rubricas Ensaio 

Organização Informação e Comunicação 
Argumentação Pensamento Crítico e Criativo 
Problematização  Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Correção Linguística Linguagens e Textos 
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Apreciação crítica/ 

comentário 

Persuasão Pensamento Crítico e Criativo 
Relevância da Informação Informação e Comunicação 
Coesão e Coerência 

Linguagens e Textos 
Correção Linguística 

 
Debate 

Adequação Raciocínio e Resolução de Problemas 
Argumentação Pensamento Crítico e Criativo 
Interação Relacionamento Interpessoal 
Problematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Questionamento Oral 
Compreensão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos (fichas de trabalho/ 
questões - aula) 

Compreensão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação  
Departamento DCSH 

Ciclo de 
Ensino Ensino Básico e Secundário Disciplina  Educação Moral e Religiosa Católica 

Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio/ 
Ponderação 

 

Processos de Recolha de 
Informação 

Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

 Religião e Experiência religiosa 
(25%) 

 
 
 
 

Cultura Religiosa e visão religiosa 
da vida 

35% 
 
 

Rubricas 
 

Caderno de 
registos/Portefólio/dossier 

Reflexão Raciocínio e resolução de problemas 
Correção linguística Linguagem e textos 
Relevância da Informação Pensamento Crítico e Criativo 
Regras formais Informação e comunicação 

Trabalho de Pesquisa 
 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

Trabalho de grupo 
(Processo) 

Negociação Relacionamento Interpessoal 
Colaboração Relacionamento Interpessoal 
Envolvimento Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Questionamento oral 
Compreensão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
(fichas de trabalho, questões-aula) 

Compreensão Raciocínio e Resolução de Problemas 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Ética e Moral 

40% 

 
 
 
 

Rubricas 
 

Debate 

- Argumentação Pensamento Crítico e Criativo 

- Interação Relacionamento Interpessoal 
- Problematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Adequação Raciocínio e Resolução de Problemas 

Dramatização/Simulação 

- Apropriação - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Interação Relacionamento Interpessoal 
- Representação Pensamento Crítico e Criativo 

Poster/Flyer 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Criatividade - Pensamento Crítico e Criativo 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
(fichas de trabalho, questões-aula) 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 Testes de Avaliação  
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E TECNOLOGIA – DCENT 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento Ciências Exatas da Natureza e Tecnologias 

Ciclo de Ensino 2.º Ciclo Disciplinas Ciências Naturais 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída 

da 
Escolaridade Obrigatória 

Raciocínio Científico  
40% 
 
 

Aplicação em Ciências  
40% 

 
 

Comunicação em Ciências 
20% 

Rubricas 

Relatório 

- Regras formais - Linguagens e textos 
- Relevância da informação - Pensamento crítico e pensamento criativo 
- Correção linguística - Linguagens e Textos 
- Coesão e coerência - Linguagens e Textos 

Atividade Laboratorial 

- Responsabilidade - Bem-estar, Saúde e Ambiente 
- Competência Técnica - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 

Trabalho de grupo 
(processo) 

- Colaboração 
- Relacionamento Interpessoal - Negociação 

- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Debate 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Argumentação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Problematização - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Poster/Flyer 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Originalidade - Sensibilidade Estética e Artística 

 - Relevância da Informação - Pensamento crítico e pensamento criativo 
 - Reflexão  - Raciocínio e resolução de problemas 
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Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Relevância da Informação - Informação e comunicação 
- Interação  - Relacionamento Interpessoal 
- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 Testes de Avaliação  

 

 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento DCENT 

Nível de Ensino 3.º Ciclo e Ensino Secundário Disciplinas Ciências Naturais/Física e Química 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos 
de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios (AE) Processos de Recolha de Dados Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Raciocínio 
Científico 50% 

 
 
 
 
 
 
 

Rubricas 

 
 

Trabalho de Pesquisa 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

 

Relatório 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
- Regras Formais - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

- Correção linguística - Linguagens e Textos 
 
 

Problemas 

- Interpretação - Informação e Comunicação 
- Raciocínio - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Sistematização - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Relevância da Informação - Pensamento crítico e pensamento criativo 

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos (Caderno de 
atividades, Fichas de trabalho, Exercícios, 
Questões-aula) 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 
 
 

Rubricas Atividade Experimental/ 
Trabalho de Campo 

- Responsabilidade - Bem-estar, Saúde e Ambiente 
- Competência Técnica - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 



 
 

 

 
Aplicação 
em Ciências 
30% 

- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 

Trabalho de grupo 
(processo) 

- Negociação - Relacionamento Interpessoal 
- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 
- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Questionários escritos (Estudos de caso, 
exercícios, Prática simulada) 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 
Comunicação em 
Ciências 
20% 

Testes 
Te 

Rubricas 
 

Debate 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Argumentação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
- Problematização - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Poster/Flyer 

- Atratividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Criatividade - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

Apresentação oral 

- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Interação - Relacionamento Interpessoal 
- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Questionários escritos (notícia em ciências, 
artigo científico). 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor  - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Testes  

Testes de Avaliação  

 



 
 

 

 

Ponderação por domínios, processos de recolha de informação e critérios de avaliação 
Departamento DCENT 

Ciclo de Ensino 2º e 3º Ciclos Disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação 

Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de 
avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios 
- Ponderações 

Processos de Recolha de Dados Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE E 

RESPEITO EM AMBIENTES 
DIGITAIS 

25% 
 

INVESTIGAR E 
PESQUISAR 

25% 
 

COLABORAR E 
COMUNICAR 

25% 
 

CRIAR E INOVAR 
25% 

 
 
 
 
 
 

Rubricas 

 

Trabalho de Pesquisa 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

 

Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e resolução de problemas 
- Relevância da Informação - Informação e comunicação 
- Interação - Relacionamento interpessoal 
- Suportes da Comunicação - Saber científico, técnico e tecnológico 

 
Trabalho de grupo 
(processo) 

- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 
- Negociação - Relacionamento Interpessoal 
- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
(Fichas de trabalho, questões-aula) 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 



 
 

 

 

Ponderação por domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento DCENT 

Ciclo de Ensino Ensino Secundário Disciplina Aplicações Informáticas B 

Avaliação 

 

Domínios 
- Ponderações 

Processos de Recolha de Dados Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDADE E 
RESPEITO EM AMBIENTES 

DIGITAIS 
25% 

 
INVESTIGAR E PESQUISAR 

25% 
 

COLABORAR E COMUNICAR 
25% 

 
CRIAR E INOVAR 

25% 

 
 
 
 
 
 

Rubricas 

 

Trabalho de Pesquisa 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e Criativo 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

 

Apresentação Oral 

- Adequação - Raciocínio e resolução de problemas 
- Relevância da Informação - Informação e comunicação 
- Interação - Relacionamento interpessoal 
- Suportes da Comunicação - Saber científico, técnico e tecnológico 

 
Trabalho de grupo 
(processo) 

- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 
- Negociação - Relacionamento Interpessoal 
- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 

Questionamento oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos/Exercícios 
(Fichas de trabalho, questões-aula) 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 

 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação   
Departamento DCENT 

Ciclo de Ensino 2.º Ciclo Disciplina  Matemática 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/Ponderação Processos de Recolha de 
Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Resolução de Problemas  
40% 

 
 

Raciocínio Matemático  
40% 

 
 

Comunicação Matemática 
20% 

Rubricas 

Problemas 
 

Interpretação Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio  Raciocínio e resolução de problemas 
Sistematização  

Pensamento crítico e criativo 
Relevância da informação 

Exercícios 

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Sistematização Pensamento crítico e criativo 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Questionamento oral 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Testes de avaliação  

 

 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento DCENT 

Ciclo de Ensino 3.º Ciclo Disciplina  Matemática 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

Conceitos e Comunicação 
Matemáticos  

20% 
 
 

Resolução de Problemas  
40 %   

 
 Raciocínio Matemático  

40 % 
 

Rubricas 

Problemas 

Interpretação Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio  Raciocínio e resolução de problemas 
Sistematização  

Pensamento crítico e criativo Relevância da informação 

Exercícios 

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Sistematização Pensamento crítico e criativo 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Trabalho de Grupo 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Questionamento oral 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Testes de Avaliação  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento DCENT 

Ciclo de Ensino Ensino Secundário Disciplina  Matemática A 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação 

Processos de Recolha de 
Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

Conceitos e Comunicação 
Matemáticos  

30% 
 
 

Resolução de Problemas  
35 %   

 
 

 Raciocínio Matemático  
35 % 

 

Rubricas 

Problemas 

Interpretação Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio  Raciocínio e resolução de problemas 
Sistematização  

Pensamento crítico e criativo 
Relevância da informação 

Exercícios 

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Sistematização Pensamento crítico e criativo 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Trabalho de Grupo 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Questionamento oral  
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Testes de Avaliação  

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 



 
 

 

Departamento DCENT 
Ciclo de Ensino Ensino Secundário Disciplina  Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

Avaliação 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Conceitos e 
Comunicação 
Matemáticos  

40% 
 
 

Resolução de 
Problemas  

30 %   
 
 

 Raciocínio 
Matemático  

30 % 
 

Rubricas 

Problemas 

Interpretação Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio  Raciocínio e resolução de problemas 
Sistematização  Pensamento crítico e criativo 
Relevância da informação Raciocínio e Resolução de Problemas 

Exercícios  

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Sistematização Pensamento crítico e criativo 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Trabalho de Pesquisa 

Planeamento Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Relevância da informação Raciocínio e Resolução de Problemas 
Reflexão Informação e Comunicação 
Coesão e Coerência Linguagens e Textos 

Questionamento oral  
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Testes de Avaliação  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento DCENT 

Ciclo de Ensino Ensino Secundário Disciplina  Geometria Descritiva A 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) 
conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, 
art.º 22.º, Dec.-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Conceitos e 
Comunicação gráfica 

30% 
 
 

Resolução de 
Problemas 

35 %   
 
 

 Raciocínio 
geométrico  

35 % 
 

Rubricas 

Representações rigorosas 

Interpretação Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio  Raciocínio e resolução de problemas 
Sistematização  

Pensamento crítico e criativo 
Relevância da informação 

Exercícios Gráficos 

Compreensão Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Sistematização Pensamento crítico e criativo 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Trabalho de Grupo 

Colaboração 
Relacionamento Interpessoal 

Negociação 
Assertividade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Envolvimento Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Questionamento oral 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Questionários escritos 
Compreensão  Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor  Saber científico, técnico e tecnológico 

Testes de Avaliação  

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – DE 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 

Departamento Expressões 
Nível de Ensino 2.º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

Disciplina Educação Visual 

Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de 
avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação 

Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Apropriação e 
Reflexão 

10% 

Rubricas 

 

Trabalho de 
Pesquisa 

 

- Planeamento - Informação e Comunicação 

- Relevância da informação - Informação e Comunicação 

- Coesão e coerência  -  Linguagens e Textos 

- Reflexão -  Raciocínio e Resolução de Problemas 

Interpretação e 
Comunicação  

40% 

 

Portefólio de Artes 
Visuais 

- Competência técnica -  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

- Composição - Sensibilidade Estética e Artística 

- Originalidade - Pensamento Crítico e Criativo 

- Comunicação -  Informação e Comunicação 



 
 

 

Experimentação e 
Criação 

50% 

Trabalho de Grupo 

 

- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 

- Negociação - Relacionamento Interpessoal 

- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

- Envolvimento - Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Questionamento oral  

Questionários escritos 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 



 
 

 

 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento Expressões 

Nível de Ensino 2.º e 3º Ciclo do Ensino Básico Disciplina Educação Visual 
Avaliação 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de 
avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios/ 
Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

Apropriação e 
Reflexão 

10% 

Rubricas 
 

Trabalho de 
Pesquisa 
 

- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Relevância da informação - Informação e Comunicação 
- Coesão e coerência  -  Linguagens e Textos 
- Reflexão -  Raciocínio e Resolução de Problemas 

Interpretação e 
Comunicação  

40% 

 
Portefólio de Artes 
Visuais 

- Competência técnica -  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Composição - Sensibilidade Estética e Artística 
- Originalidade - Pensamento Crítico e Criativo 
- Comunicação -  Informação e Comunicação 

Experimentação e 
Criação 

50% 

Trabalho de Grupo 
 

- Colaboração - Relacionamento Interpessoal 
- Negociação - Relacionamento Interpessoal 
- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Questionamento oral  
Questionários escritos 

- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 



 
 

 

Ponderação Por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento Expressões 

Ciclo de Ensino 
2º e 3º Ciclos 

Ensino Secundário Disciplina  Educação Física 

Avaliação  

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação (…) conhecimentos 
adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (nº 1 e 2, art.º 22º, Dec. - Lei nº 55/2018, 
6 de julho). 

Domínios/Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de Avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

CONHECIMENTOS 
25% 

Rubricas 

Trabalho de Pesquisa e 
Investigação 

- Planeamento - Informação e Comunicação 

- Relevância da informação - Pensamento Critico 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Coesão e coerência - Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo  

- Colaboração 
- Relacionamento Interpessoal 

- Negociação  
- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Envolvimento - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Relatório Escrito 

- Regras formais  
 

- Linguagens e Textos  
- Relevância da informação - Pensamento Crítico 
- Coerência e coesão - Linguagens e Textos 
- Correção Linguística 

Questionamento Oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas  
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários Escritos / Fichas / Questões-Aula 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas  
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 Rubricas Aptidão Física - Domínio Técnico  - Consciência e Domínio do Corpo 



 
 

 

 
APTIDÃO FÍSICA  

15% 
 

- Execução - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Compromisso - Relacionamento Interpessoal 

ATIVIDADES FÍSICAS  
60% Rubricas 

Exercício Critério 

- Competência Técnica - Consciência e Domínio do Corpo 
- Consistência - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 
- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia  
- Compromisso - Relacionamento Interpessoal 

Situação Jogada 

- Competência Técnica - Consciência e Domínio do Corpo 

- Domínio Tático - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
- Compromisso - Relacionamento Interpessoal 

Coreografias/Esquemas 

- Competência Técnica 
- Consciência e Domínio do Corpo 

- Ritmo coreográfico 
- Criatividade - Sensibilidade Estética e Artística 
- Compromisso - Relacionamento Interpessoal 

Atividades de Exploração 
da Natureza 

- Competência Técnica - Consciência e Domínio do Corpo 
- Coordenação Logística - Informação e Comunicação 
- Consciência ambiental - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 
- Compromisso - Relacionamento Interpessoal 

 

 



 
 

 

Ponderação por Domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de Avaliação 

Departamento Expressões 
Nível de Ensino 2.º Ciclo 

Disciplina Educação Musical 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínios (AE) Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
30% 

Rubricas 

Trabalho de Pesquisa 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico 
- Reflexão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Planeamento - Informação e Comunicação 
- Coesão e Coerência - Linguagens e Textos 

Trabalho de Grupo/Pares 

- Negociação 
- Relacionamento Interpessoal 

- Colaboração 
- Assertividade - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

- Envolvimento - Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

Audição  

- Identificação auditiva - Sensibilidade Artística e Estética 

- Compreensão auditiva - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Reprodução - Sensibilidade Artística e Estética 
- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 



 
 

 

 

 

 

 

Questionamento oral - Compreensão - Raciocínio e resolução de problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários escritos 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

60% 
 

 
Rubricas 
 

 
Interpretação vocal/ 
instrumental  

- Afinação -  Sensibilidade Artística e Estética 
- Rigor rítmico -  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Postura -  Consciência e domínio do corpo  
-  Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia  

Questionários escritos - Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

10% 

 

Rubricas Criação Musical 

- Improvisação -  Sensibilidade Artística e Estética 
- Composição Musical -  Saber científico, técnico e tecnológico 
- Criatividade Musical - Pensamento crítico 

- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 



 
 

 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Ponderação por domínios, Processos de Recolha de Informação e Critérios de avaliação   
Departamento Expressões 

Ciclo de Ensino 3º Ciclo e Ensino Secundário Disciplina Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS) 
Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio /Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

Autoconhecimento 
100% 

 

Rubricas 
 

Debate (Adaptações 
Curriculares Significativas) 

- Interação - Relacionamento Interpessoal 

-  Argumentação -  Pensamento Crítico e Criativo 

Trabalho de Grupo 
(Adaptações Curriculares 
Significativas) 

- Colaboração - Relacionamento interpessoal 

- Autonomia - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

- Responsabilidade - Bem-estar, Saúde e Ambiente 

- Suportes de comunicação - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionários Escritos 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Questionamento Oral  
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 



 
 

 

 

 

 

Ponderações por Domínios, Processos de recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento Expressões 

Ciclo de Ensino 3º Ciclo e Ensino Secundário Disciplina Matemática (Adaptações Curriculares 
Significativas) 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio /Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

Números e Operações 
30% 

 
Geometria e Medidas 

10% 
 

Organização Temporal 
e Espacial  

30% 
 

Sistema Monetário 
30% 

Rubricas 

Problemas (Adaptações 
Curriculares Significativas) 

- Interpretação -  Saber científico técnico e tecnológico  
- Raciocínio lógico  
 -  Raciocínio e Resolução de Problemas 

Exercícios (Adaptações 
Curriculares Significativas) 

- Compreensão  
 - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
- Autonomia - Desenvolvimento pessoal e autonomia  

Questionamento Oral e/ou Escritos 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 

- Rigor 
 

- Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
 



 
 

 

Ponderações por Domínios, Processos de recolha de Informação e Critérios de Avaliação 
Departamento Expressões 

Ciclo de Ensino 3º Ciclo e Ensino Secundário Disciplina Português (Adaptações Curriculares 
Significativas) 

Baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 
procedimentos de avaliação (…) conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (n.º 1 e 2, art.º 22.º, Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho). 

Domínio /Ponderação Processos de Recolha de Informação Critérios de avaliação 
Áreas de Competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

Linguagem oral 
25% 

 

Rubricas 

Apresentação oral 
(Adaptações Curriculares 
Significativas) 

- Relevância da Informação - Pensamento Crítico e criativo 
- Suportes de comunicação - Saber científico técnico e tecnológico 
- Adequação - Raciocínio e Resolução de Problemas 

Leitura (Adaptações 
Curriculares Significativas) 

- Dicção - Linguagens e textos 
- Ritmo - Linguagens e textos 
- Fluência - Linguagens e textos  
- Entoação - Sensibilidade estética e artística  

Questionamento Oral 
- Compreensão - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Linguagem escrita 
25% 

 

Rubricas 
Produção de texto 
(Adaptações Curriculares 
Significativas) 

- Organização  - Informação e comunicação 
- Coesão e coerência - Linguagens e textos 
- Desenvolvimento temático - Pensamento Crítico e criativo 

Questionamento Oral e /ou Escrito - Compreensão  - Raciocínio e Resolução de Problemas 
- Rigor - Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Comunicação 
(50% Rubricas Dramatização (Adaptações 

Curriculares Significativas) 

- Compromisso - Desenvolvimento pessoal e social 
- Interação - Relacionamento interpessoal 

- Representação  - Pensamento Crítico e criativo 



 
 

 

COMPONENTES DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE APOIO AO ESTUDO 1º ciclo 
Descritores de Desempenho 

CO
N

HE
CI

M
EN

TO
S,

 C
AP

AC
ID

AD
ES

 E
 A

TI
TU

DE
S 

Níveis 5 4 3 2 1 

Domínios de 

Avaliação 
O aluno revela grande facilidade em: 

 
O aluno revela facilidade em: O aluno revela dificuldade em: 

 

Leitura e Escrita 
40% 

Elaborar pesquisas sobre temas em 

estudo. 

Elaborar pesquisas sobre temas 

em estudo. 

Elaborar pesquisas sobre temas 

em estudo. 

Compreender e tratar a informação 

recolhida. 

Compreender e tratar a 

informação recolhida. 

Compreender e tratar a 

informação recolhida. 

Selecionar a informação disponível. Selecionar a informação 

disponível. 

Selecionar a informação 

disponível. 

Aplicar os conhecimentos adquiridos 

em situações concretas. 

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos em situações 

concretas. 

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos em situações 

concretas. 

Organização e 
método  

30% 

Organizar o espaço de estudo e de 

aprendizagem 

Organizar o espaço de estudo e 

de aprendizagem 

Organizar o espaço de estudo e 

de aprendizagem 

Participar em diálogos e debates Participar em diálogos e debates Participar em diálogos e debates 

Aplicar regras na elaboração de 

trabalhos de grupo 

Aplicar regras na elaboração de 

trabalhos de grupo 

Aplicar regras na elaboração de 

trabalhos de grupo 

Estratégias de 
estudo  

Explorar diferentes estratégias de 
estudo aplicáveis às diversas disciplinas 

 Explorar diferentes estratégias de 
estudo aplicáveis às diversas 

Explorar diferentes estratégias de 
estudo aplicáveis às diversas 

 



 
 

 

30% disciplinas disciplinas 
Desenvolver as capacidades de 
memorização, cálculo e raciocínio 

Desenvolver as capacidades de 
memorização, cálculo e raciocínio 

Desenvolver as capacidades de 
memorização, cálculo e raciocínio 

Identificar estratégias de resolução de 
problemas de diversa ordem 

Identificar estratégias de 
resolução de problemas de 
diversa ordem 

Identificar estratégias de 
resolução de problemas de 
diversa ordem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
Ensino Básico  

Descritores de Desempenho 

CO
N

HE
CI

M
EN

TO
S,

 C
AP

AC
ID

AD
ES

 E
 A

TI
TU

DE
S 

Níveis 5 4 3 2 1 
Domínios de 

Avaliação 
O aluno revela grande facilidade em:  O aluno revela facilidade em: O aluno revela dificuldade em:  

Domínios 
Essenciais /Temas 

obrigatórios da 
EECE  
40% 

Reconhecer os valores inerentes ao 
conceito de Cidadania e de 
Desenvolvimento no quadro de uma 
sociedade democrática. 

Reconhecer os valores inerentes  
ao conceito de Cidadania e de 
Desenvolvimento no quadro de 
uma sociedade democrática. 

Reconhecer os valores inerentes 
ao conceito de Cidadania e de 
Desenvolvimento no quadro de 
uma sociedade democrática. 

Integrar os conceitos inerentes aos 
temas da EECE nas suas produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas da EECE nas suas 
produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas da EECE nas suas 
produções. 

Conceber e executar tarefas de acordo 
com os objetivos estabelecidos 

Conceber e executar tarefas de 
acordo com os objetivos 
estabelecidos 

Conceber e executar tarefas de 
acordo com os objetivos 
estabelecidos 

Conceber e executar tarefas de acordo 
com os objetivos estabelecidos 

Conceber e executar tarefas de 
acordo com os objetivos 
estabelecidos 

Conceber e executar tarefas de 
acordo com os objetivos 
estabelecidos 

Formação Cidadã 
30% 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Desenvolver ideias e ações inovadoras 
de forma refletida. 

Desenvolver ideias e ações 
inovadoras de forma refletida. 

Desenvolver ideias e ações 
inovadoras de forma refletida. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Cidadania Ativa Adequar a sua ação ao contexto de  Adequar a sua ação ao contexto Adequar a sua ação ao contexto  



 
 

 

30% cooperação, partilha e colaboração. de cooperação, partilha e 
colaboração. 

de cooperação, partilha e 
colaboração. 

Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Interagir com tolerância, empatia 
e responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Interagir com tolerância, empatia 
e responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Intervir ativamente no meio (sala de 
aula, escola, meio local), apresentando 
argumentos válidos. 

Intervir ativamente no meio (sala 
de aula, escola, meio local), 
apresentando argumentos 
válidos. 

Intervir ativamente no meio (sala 
de aula, escola, meio local), 
apresentando argumentos 
válidos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE OFERTA COMPLEMENTAR 
Ensino Básico  

Descritores de Desempenho 

CO
N

HE
CI

M
EN

TO
S,

 C
AP

AC
ID

AD
ES

 E
 A

TI
TU

DE
S 

Níveis 5 4 3 2 1 
Domínios de 

Avaliação 
O aluno revela grande facilidade em:  O aluno revela facilidade em: O aluno revela dificuldade em:  

Património Local 
40% 

Identificar traços/vestígios do 
Património Local (natural, cultural, 
histórico, arquitetónico). 

Identificar traços/vestígios do 
Património Local (natural, 
cultural, histórico, arquitetónico). 

Identificar traços/vestígios do 
Património Local (natural, 
cultural, histórico, arquitetónico). 

Reconhecer a sua importância na 
construção da identidade de um povo. 

Reconhecer a sua importância na 
construção da identidade de um 
povo. 

Reconhecer a sua importância na 
construção da identidade de um 
povo. 

Integrar os conceitos inerentes aos 
temas abordados nas suas produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas abordados nas suas 
produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas abordados nas suas 
produções. 

Mobilizar os conhecimentos adquiridos 
para novas situações. 

Mobilizar os conhecimentos 
adquiridos para novas situações. 

Mobilizar os conhecimentos 
adquiridos para novas situações. 

Formação Cidadã 
30% 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Cidadania Ativa 
30% 

Adequar a sua ação ao contexto de 
cooperação, partilha e colaboração. 

 Adequar a sua ação ao contexto 
de cooperação, partilha e 

Adequar a sua ação ao contexto 
de cooperação, partilha e 

 



 
 

 

colaboração. colaboração. 
Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Interagir com tolerância, empatia 
e responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Interagir com tolerância, empatia 
e responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Intervir ativamente no meio (sala de 
aula, escola, meio local), apresentando 
argumentos válidos. 

Intervir ativamente no meio (sala 
de aula, escola, meio local), 
apresentando argumentos 
válidos. 

Intervir ativamente no meio (sala 
de aula, escola, meio local), 
apresentando argumentos 
válidos. 

 

 

 



 
 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
3º Ciclo do Ensino Básico  

Descritores de Desempenho 

CO
N

HE
CI

M
EN

TO
S,

 C
AP

AC
ID

AD
ES

 E
 A

TI
TU

DE
S 

Níveis 5 4 3 2 1 
Domínios de 

Avaliação 
O aluno revela grande facilidade em:  O aluno revela facilidade em: O aluno revela dificuldade em:  

Património Local 
40% 

Identificar traços de natureza artística 
no Património Local (arquitetónico, 
musical, pictórico, oral, expressão 
popular). 

Identificar traços de natureza 
artística no Património Local 
(arquitetónico, musical, pictórico, 
oral, expressão popular). 

Identificar traços de natureza 
artística no Património Local 
(arquitetónico, musical, pictórico, 
oral, expressão popular). 

Reconhecer a importância dos traços 
artísticos na identidade de um povo. 

Reconhecer a importância dos 
traços artísticos na identidade de 
um povo. 

Reconhecer a importância dos 
traços artísticos na identidade de 
um povo. 

Integrar os conceitos inerentes aos 
temas abordados nas suas produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas abordados nas suas 
produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas abordados nas suas 
produções. 

Integrar os conceitos inerentes aos 
temas abordados nas suas produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas abordados nas suas 
produções. 

Integrar os conceitos inerentes 
aos temas abordados nas suas 
produções. 

Formação Cidadã 
30% 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Observar e analisar criticamente 
situações-problema diversas. 

Desenvolver ideias e ações inovadoras 
de forma refletida. 

Desenvolver ideias e ações 
inovadoras de forma refletida. 

Desenvolver ideias e ações 
inovadoras de forma refletida. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Tomar decisões de forma 
fundamentada. 

Cidadania Ativa 
30% 

Adequar a sua ação ao contexto de 
cooperação, partilha e colaboração. 

 Adequar a sua ação ao contexto 
de cooperação, partilha e 
colaboração. 

Adequar a sua ação ao contexto 
de cooperação, partilha e 
colaboração. 

 

Interagir com tolerância, empatia e Interagir com tolerância, empatia Interagir com tolerância, empatia 



 
 

 

responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

e responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

e responsabilidade, negociando e 
aceitando novos pontos de vista. 

Intervir ativamente no meio (sala de 
aula, escola, meio local), apresentando 
argumentos válidos. 

Intervir ativamente no meio (sala 
de aula, escola, meio local), 
apresentando argumentos 
válidos. 

Intervir ativamente no meio (sala 
de aula, escola, meio local), 
apresentando argumentos 
válidos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  
Rubricas de Avaliação 



 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – APRECIAÇÃO CRÍTICA/COMENTÁRIO 
 Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Relevância da 
Informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a informação e estabelece 
de forma crítica relações de conteúdo que sustentam as 
informações veiculadas. 

•  • Seleciona, analisa, organiza e regista a 
informação, mas não estabelece de 
forma crítica relações de conteúdo que 
sustentam as informações veiculadas. 

•  • Não há evidências de seleção, de 
análise, de organização e de registo 
da informação. 

Persuasão 

• Expõe com convicção o seu ponto de vista; 
• Emite juízos de valor apresentando exemplos pertinentes que 

o comprovam; 
• Emite afirmações/constatações de um modo muito pessoal e 

criativo. 

 
• Expõe com alguma convicção o seu 

ponto de vista. 
• Emite juízos de valor sem exemplificar. 

 
• Não consegue expor nem emitir juízos 

de valor sobre o seu ponto de vista. 

Coesão e 
Coerência 

• Assegura a Coesão: 
− articulando os vários componentes do texto (palavras, 

orações, frases e parágrafos); 
− usando um leque alargado de recursos linguísticos, 

nomeadamente conetores; 
− usando corretamente a pontuação. 

• Assegura a Coerência: 
− transmitindo as ideias com lógica/sequência e qualidade 

discursiva;  
− usando vocabulário diversificado e adequado ao tema  
− evidenciando um progresso eficiente da informação. 

 
• Coesão: Apresenta falhas pontuais nos 

três aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em dois desses aspetos. 

 
• Coerência: Apresenta falhas pontuais 

nos três aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em dois desses aspetos. 

 
• Não assegura a coesão nem a 

coerência. 

Correção 
Linguística 

• Respeita as regras da escrita: 
− na construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e número. 

• Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da 

escrita, nos três aspetos em avaliação, 
ou falhas significativas em um desses 
aspetos. 

• Apresenta falhas pontuais no rigor e 
variedade lexical 

• Apresenta falhas ao nível da ortografia 
(de 8 a 11 erros). 

 
• Não respeita as regras da escrita 
• Não respeita o rigor e variedade 

lexical 
• Apresenta falhas ao nível da 

ortografia (mais que 15 erros) 



 
 

 

 

  

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – APRECIAÇÃO CRÍTICA/COMENTÁRIO  Versão 2 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 



 
 

 

 

 

 

 

Relevância da 
Informação 

• Seleciona e regista a informação essencial. •  • Apresenta falhas na seleção e no 
registo de informação. 

•  • Não há evidências de seleção e de 
registo da informação. 

Persuasão 
• Expõe com convicção o seu ponto de vista, emitindo um 

juízo de valor.  

 
• Expõe com alguma convicção o seu 

ponto de vista, não emitindo um 
juízo de valor. 

 
• Não consegue expor nem emitir 

juízos de valor sobre o seu ponto 
de vista. 

Coesão e 
Coerência 

• Articula palavras, frases e parágrafos; 
• Usa os conectores adequados; 
• Usa corretamente a pontuação. 

 
• Transmite as ideias com uma sequência lógica 

 
 

 • Apresenta falhas pontuais nos três 
aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em dois desses aspetos  
 

• Apresenta falhas pontuais no tópico 
em avaliação. 

 • Não cumpre nenhum dos 
descritores referidos nos outros 
níveis. 

Correção 
Linguística 

• Respeita as regras da escrita e a ortografia com poucas 
falhas. 

 
• Apresenta algumas falhas nas regras 

da escrita e ao nível da ortografia. 

 
• Apresenta muitas falhas nas regras 

da escrita e ao nível da ortografia. 

Tarefa que é objeto de avaliação – APRESENTAÇÃO ORAL Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Adequação  

• Prepara a atividade, apropriando-se do 
problema/tema em discussão.  

• Usa fontes de forma adequada e efetiva, 
referindo-as ao apresentar os seus pontos de 
vista. 

 
• Prepara a atividade, mas revela lacunas 

na apropriação do problema/tema em 
discussão.  

• Usa fontes, referindo-as, 
pontualmente, ao apresentar os seus 

 
• Não há evidências de apropriação do problema/tema em 

discussão. 
• Não aplica conceitos relevantes para a discussão do 

problema/tema.  



 
 

 

• Aplica corretamente conceitos relevantes para a 
discussão do problema/tema. 

pontos de vista. 
• Aplica com imprecisões conceitos 

relevantes para a discussão do 
problema/tema. 

Relevância 
da 

informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a informação 
e estabelece de forma crítica relações de 
conteúdo que sustentam as informações 
veiculadas. 

 
• Seleciona, analisa, organiza e regista a 

informação, mas não estabelece de 
forma crítica relações de conteúdo que 
sustentam as informações veiculadas. 

 
• Não há evidências de seleção, de análise, de organização 

e de registo da informação.  

Interação  

• Manifesta desenvoltura na comunicação verbal 
e não-verbal: 
− linguagem corporal adequada, que 

demonstra autoconfiança;  
− tom de voz audível e entoação correta; 
− dicção padronizada; 
− contacto visual adequado; 
− fluência/ritmo ajustados. 

 
• Apresenta um discurso com falhas na 

fluência ou na comunicação. 

 
• O discurso não é fluente e apresenta dificuldades ao nível 

da comunicação. 

Suportes de 
comunicação 

• Utiliza suportes visuais e/ou multimédia 
motivadores e adequados 

• Orienta a comunicação por um guião de tópicos, 
que consulta discretamente, sem quebras na 
comunicação 

• Limita a leitura a excertos textuais curtos, 
quando oportunos, para ilustrar e destacar 
aspetos importantes da comunicação 

 
• Utiliza suportes visuais e/ou multimédia 

inócuos 
• Orienta a comunicação por um guião de 

tópicos, que consulta com quebras na 
comunicação 

• Substitui parte da comunicação oral pela 
leitura do texto que elaborou 
previamente 

 
• Não utiliza suportes visuais e/ou multimédia 
• Substitui a comunicação oral pela leitura integral texto 

que elaborou previamente 



 
 

 

 

TAREFA QUE É OBJETO DE AVALIAÇÃO – APRESENTAÇÃO ORAL VERSÃO 2 (1º/2º CICLO) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Adequação  
• Prepara a atividade, de acordo com o tema. 
• Usa fontes de forma adequada.  

 
• Prepara a atividade, mas revela falhas na 

abordagem do tema. 

 
• Não revela preparação na abordagem do tema.  



 
 

 

 

 

 

 

• Usa fontes, mas nem sempre de forma 
adequada.  

Relevância da 
informação 

• Revela domínio pleno dos conteúdos; 
• Seleciona a informação mais importante; 
• Organiza as ideias de forma lógica; 
• Utiliza vocabulário ajustado; 

 
• Revela falhas no domínio pleno dos 

conteúdos; ·  
• Seleciona, com falhas, a informação mais 

importante.  
• Apresenta falhas na organização das ideias 

de forma lógica. 
• Utiliza, com falhas, vocabulário ajustado. 

 
• Não revela domínio pleno dos conteúdos. 
• Não seleciona a informação importante.  
• Não organiza as ideias de forma lógica.  
• Não utiliza vocabulário ajustado. 

Interação  

• Manifesta capacidade de prender a atenção  
− linguagem corporal adequada, que demonstra 

autoconfiança;  
− tom de voz audível e entoação correta; 
− dicção correta; 
− contacto visual adequado; 
− fluência/ritmo ajustados. 

 
• Apresenta um discurso com falhas na 

fluência ou na comunicação. 

 
• O discurso não é fluente e apresenta dificuldades ao nível da 

comunicação. 

Suportes de 
comunicação 
(sempre que 

recomendado) 

• Utiliza suportes visuais ou multimédia adequados 
• Orienta a comunicação por um guião de tópicos, (que 

consulta discretamente, sem quebras na 
comunicação) 

• Limita a leitura a excertos textuais curtos para 
ilustrar e destacar aspetos importantes. 

 
• Utiliza suportes visuais ou multimédia pouco 

adequados 
• Orienta a comunicação por um guião de 

tópicos, que consulta com quebras na 
comunicação 

• Substitui parte da comunicação oral pela 
leitura do texto que elaborou previamente 

 
• Não utiliza suportes visuais e/ou multimédia 
• Substitui a comunicação oral pela leitura integral texto que 

elaborou previamente 

TAREFA QUE É OBJETO DE AVALIAÇÃO – APRESENTAÇÃO ORAL  VERSÃO 3 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Adequação  
• Prepara a atividade, de acordo com o 

tema.  

 
• Prepara a atividade, mas revela 

falhas na abordagem do tema. 

 
• Não revela preparação na abordagem do 

tema.  



 
 

 

  

Relevância 
da 

informação 

• Seleciona a informação mais 
importante; 

• Utiliza vocabulário ajustado; 

 
• Seleciona, com falhas, a 

informação mais importante.  
• Utiliza, com falhas, vocabulário 

ajustado. 

 
• Não seleciona a informação importante.  
• Não utiliza vocabulário ajustado. 

Interação  
• Apresenta confiança na comunicação 

verbal e não verbal. 
 • Apresenta um discurso com 

falhas. 
 • Apresenta dificuldades ao nível da 

comunicação e o discurso não é fluente. 
Suportes de 

comunicação 
(sempre que 

recomendado) 

• Utiliza suportes tecnológicos para 
comunicar. 

 
• Utiliza suportes tecnológicos 

inócuos. 

 
• Não utiliza suportes tecnológicos. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação– APTIDÃO FÍSICA Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Domínio Técnico 

- Realiza e analisa as provas de aptidão 
física (ex.: programa FITescola®), 
cumprindo integralmente o protocolo 
estabelecido. 

 
- Realiza e analisa a generalidade das 
provas de aptidão física (e.: 
programa FITescola®), mas nem 
sempre cumpre corretamente com o 
protocolo estabelecido. 

 
- Não realiza e nem analisa as provas de 
aptidão física (programa FITescola®) ou 
apresenta falhas graves na aplicação do 
protocolo estabelecido. 

Execução 

- Situa-se no nível atlético de aptidão física 
correspondente ao exercício solicitado ou 
de acordo com a tabela de referência do 
programa FITescola®. 

 
- Situa-se na zona saudável de 
aptidão física, correspondente ao 
exercício solicitado ou de acordo de 
acordo com a tabela de referência do 
programa FITescola®. 

 
- Situa-se muito abaixo na zona 
saudável de aptidão física, 
correspondente ao exercício solicitado 
ou de acordo com a tabela de 
referência do programa FITescola®, ou 
não realiza os testes. 

Autonomia - Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 
- Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar resolver 
por si. 

 
- Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as ações próprias e alheias em 
função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade pelo 
seu papel. 
- Revela pouca ponderação nas ações 
próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 
- Não se responsabiliza pelo seu papel. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – APTIDÃO FÍSICA Versão 2 (2º CICLO) 

CRITÉRIOS DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 



 
 

 

 

 

Domínio Técnico 

- Compreende e realiza exercícios de 
aptidão física (ex.: programa 
FITescola®), cumprindo todas as regras 
estabelecidas. 

 
- Compreende e realiza alguns 
dos exercícios de aptidão física 
(ex.: programa FITescola®), mas 
nem sempre cumpre 
corretamente com as regras 
estabelecidas. 

 
- Não compreende nem realiza os 
exercícios de aptidão física (ex.: 
programa FITescola®), ou apresenta 
falhas graves no cumprimento das 
regras estabelecidas. 

Execução 

- Situa-se no nível atlético de aptidão 
física no exercício solicitado ou de 
acordo com a tabela de referência do 
programa FITescola®. 

 
- Situa-se na zona saudável de 
aptidão física, no exercício 
solicitado ou de acordo com a 
tabela de referência do programa 
FITescola®. 

 
- Situa-se muito abaixo da zona 
saudável de aptidão física, no 
exercício solicitado ou de acordo 
com a tabela de referência do 
programa FITescola®, ou não realiza 
os testes. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas sozinho e com 
confiança. 

 
- Realiza as tarefas, pedindo 
ajuda ao professor e sem tentar 
resolver por si. 

 
- Não realiza as tarefas, nem pede 
ajuda ao professor. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as suas atitudes e dos 
outros, em função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes 
e a dos outros, em função do 
bem comum. 

 
- Não revela responsabilidade pelo 
seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes e a 
dos outros, em função do bem 
comum. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – APTIDÃO FÍSICA Versão 3 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Domínio Técnico 

- Realiza exercícios de aptidão física 
(ex.: programa FITescola®), 
cumprindo com as instruções do 
professor. 

 
- Realiza alguns exercícios de 
aptidão física (ex.: programa 
FITescola®), mas nem sempre 
cumpre corretamente com as 
instruções do professor. 

 
- Não realiza exercícios de 
aptidão física (ex.: programa 
FITescola®), ou apresenta falhas 
graves no cumprimento das 
instruções do professor. 

Execução 

- No exercício solicitado situa-se no 
nível de aptidão física determinado 
pelo professor. 

 
- No exercício solicitado situa-
se próximo do nível de aptidão 
física determinado pelo 
professor. 

 
- No exercício solicitado situa-se 
muito abaixo do nível de aptidão 
física determinado pelo 
professor, ou não realiza os 
testes. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas solicitadas de 
modo confiante. 
 

 
- Realiza algumas tarefas, mas 
procura o apoio do professor. 

 
- Não realiza as tarefas, nem 
solicita apoio do professor. 

Compromisso 

- Demonstra interesse pelo seu 
papel. 
- Pondera as suas atitudes. 

 - Demonstra pouco interesse 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas 
atitudes. 

 
- Não demonstra interesse pelo 
seu papel.  
- Não pondera as suas atitudes. 



 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência Técnica 
- Manipula corretamente os materiais e os 
equipamentos e domina com destreza as 
técnicas. 

 
- Manipula os materiais e os 
equipamentos e domina as técnicas, 
com falhas. 

 
- Manipula incorretamente os materiais 
e os equipamentos e não domina as 
técnicas. 

Coordenação logística 

- Participa na preparação da atividade: 
- dando sugestões oportunas para o seu 

bom funcionamento; 
- construindo os materiais necessários 

para o desenrolar da atividade (quando 
aplicável). 

 - Participa na preparação da 
atividade, mas nem sempre dá 
sugestões oportunas e/ou constrói 
os materiais para o desenrolar da 
atividade (quando aplicável). 

 - Não participa na preparação da 
atividade. 

Consciência ambiental 
- Assume atitudes de preservação do meio 
ambiente, respeitando o espaço destinado 
à realização da atividade. 
 

 - Assume algumas atitudes de 
preservação do meio ambiente, nem 
sempre respeitando o espaço 
destinado à realização da atividade. 

 - Não assume atitudes de preservação 
do meio ambiente. 
 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as ações próprias e alheias em 
função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade pelo 
seu papel. 
- Revela pouca ponderação nas ações 
próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 
- Não se responsabiliza pelo seu papel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA  Versão 2 (1º/2º CICLO) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência Técnica 

- Utiliza corretamente os materiais 
e os equipamentos. 
- Aplica corretamente as técnicas. 

 
- Utiliza, com falhas, os 
materiais e os equipamentos. 
- Aplica, com falhas, as 
técnicas. 

 
- Utiliza incorretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Não aplica as técnicas. 

Coordenação logística 

- Participa na preparação da 
atividade: 

- dando boas sugestões para o 
seu bom funcionamento; 

- construindo os materiais 
necessários para a atividade 
(quando aplicável). 

 - Participa na preparação da 
atividade, mas nem sempre dá 
boas sugestões e/ou constrói 
os materiais para a atividade 
(quando aplicável). 

 - Não participa na preparação da 
atividade. 

Consciência ambiental 

- Protege o meio ambiente, 
respeitando o espaço destinado à 
realização da atividade. 
 

 - Nem sempre protege o meio 
ambiente, nem o espaço 
destinado à realização da 
atividade. 

 - Não protege o meio ambiente. 
 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as suas atitudes e dos 
outros, em função do bem comum. 

 - Revela pouca 
responsabilidade pelo seu 
papel. 
- Pondera pouca as suas 
atitudes e a dos outros, em 
função do bem comum. 

 
- Não revela responsabilidade 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes 
e a dos outros, em função do 
bem comum. 

 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA Versão 3 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência Técnica 

- Utiliza/manipula corretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Aplica com facilidade as técnicas 
descritas pelo professor. 

 
- Utiliza/manipula os materiais 
e os equipamentos. 
- Aplica, embora com falhas, as 
técnicas descritas pelo 
professor. 

 
- Utiliza/manipula 
incorretamente os materiais e os 
equipamentos. 
- Não aplica as técnicas descritas 
pelo professor. 

Coordenação logística - Ajuda na preparação da atividade.  - Ajuda, por vezes, na 
preparação da atividade. 

 - Não ajuda na preparação da 
atividade. 

Consciência ambiental 

- Protege o meio ambiente, 
respeitando o espaço destinado à 
realização da atividade. 
 

 - Nem sempre protege o meio 
ambiente, desrespeitando, por 
vezes, o espaço destinado à 
realização da atividade. 

 - Não protege o meio ambiente, 
desrespeitando o espaço 
destinado à atividade. 
 

Compromisso 

- Demonstra interesse pelo seu 
papel. 
- Pondera as suas atitudes. 

 - Demonstra pouco interesse 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas 
atitudes. 

 
- Não demonstra interesse pelo 
seu papel.  
- Não pondera as suas atitudes. 

 

 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –ATIVIDADE LABORATORIAL/TRABALHO DE CAMPO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 

• Prepara a atividade, respeitando: 
− o cumprimento do tempo de execução; 
− os procedimentos e as normas de 

segurança; 
− o evitamento de desperdício; 
− a apropriação dos instrumentos de recolha 

de dados. 

 
• Prepara a atividade, apresentando falhas ao 

nível: 
− do cumprimento do tempo de 

execução; 
− dos procedimentos e as normas de 

segurança; 
− do evitamento de desperdício; 
− da apropriação dos instrumentos de 

recolha de dados. 

 
• Não prepara a atividade.  

Competência 

técnica 

• Manipula corretamente os materiais e os 
equipamentos e domina com destreza as 
técnicas. 

 
• Manipula os materiais e os equipamentos e 

domina as técnicas, com falhas. 

 
• Manipula incorretamente os 

materiais e os equipamentos e não 
domina as técnicas. 

Autonomia • Realiza as tarefas de modo independente e 
confiante. 

 
• Recorre ao docente quando tem uma 

dificuldade, sem tentar resolver por si. 

 
• Não persiste na realização das 

tarefas, nem recorre ao docente. 

Colaboração 
• Partilha as suas ideias com os restantes 

elementos do grupo e presta ajuda nas tarefas. 

 
• Partilha as suas ideias e auxilia pontualmente 

na realização de tarefas. 

 
• Não partilha as suas ideias com os 

restantes elementos do grupo, nem 
auxilia os colegas nas tarefas. 

 

 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação –ATIVIDADE LABORATORIAL/TRABALHO DE CAMPO  Versão 2 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 

• Prepara a atividade com interesse. 2  
 

• Prepara a atividade, mas com 
dificuldades no cumprimento das 
regras.do cumprimento do tempo de 
execução. 3 

 
• Não prepara a atividade.  

 
 
 
  

Competência 

técnica 

• Utiliza/manipula corretamente os 
materiais e os equipamentos. 

• Aplica com facilidade as técnicas descritas 
pelo professor.  

 
• Utiliza os materiais e os 

equipamentos 
• Aplica as técnicas descritas pelo 

professor, embora com falhas. 

 • Utiliza incorretamente os 
materiais e os equipamentos e 
não domina as técnicas 
descritas pelo professor. 

Autonomia • Realiza as tarefas solicitadas de modo 
confiante. 

 
• Realiza algumas tarefas, mas procura 

o apoio do professor. 
 • Não realiza as tarefas, nem 

solicita apoio do professor. 

Colaboração • Partilha as suas ideias e colabora com os 
colegas. 

 
• Partilha, às vezes, as suas ideias.  • Não partilha as suas ideias. 

  

                                                            
2 Respeita o cumprimento do tempo de execução e os procedimentos e as normas de segurança; evita o desperdício e regista os resultados da atividade. 

3 Apresenta falhas ao nível do cumprimento do tempo de execução, dos procedimentos e as normas de segurança e do evitamento do desperdício, bem como no registo dos resultados. 



 
 

 

 

     Tarefa que é objeto de avaliação – AUDIÇÃO Versão 1 

CRITÉRIOS DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

Identificação auditiva 

- Desenvolve conceitos musicais através da 
identificação auditiva de excertos de 
diferentes estilos e géneros musicais 
 - Identifica auditivamente vocabulário e 
simbologias para documentar, descrever e 
comparar diversas peças musicais. 

 
- Desenvolve, com falhas pontuais, 
conceitos musicais através da 
identificação auditiva de excertos de 
diferentes estilos e géneros musicais. 
- Apresenta falhas pontuais na 
identificação auditiva de vocabulário 
e simbologias para documentar, 
descrever e comparar diversas peças 
musicais. 

 
- Não desenvolve conceitos musicais 
através da identificação auditiva de 
excertos de diferentes estilos e géneros 
musicais. 
- Não identifica auditivamente 
vocabulário e simbologias para 
documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais. 

Compreensão auditiva 

- Compreende: 
- diferentes conceitos musicais; 
- as funções dos símbolos 
musicais.  

 
- Comete incorreções na 
compreensão:  

- de diferentes conceitos 
musicais 
- das funções dos símbolos  

 
- Não compreende: 

- diferentes conceitos musicais. 
 
- as funções dos símbolos 
musicais.  

Reprodução 

- Aplica os conhecimentos adquiridos, 
reproduzindo-os de forma clara. 
- Aplica e reproduz diferentes códigos e 
convenções de leitura, escrita e notação 
musical.  

 
- Aplica os conhecimentos 
adquiridos, mas apresenta falhas na 
sua reprodução.  
- Aplica e reproduz com algumas 
falhas diferentes códigos e 
convenções de leitura, escrita e 
notação musical. 

 - Não aplica os conhecimentos 
adquiridos nem os reproduz. 
- Não aplica nem reproduz os diferentes 
códigos e convenções de leitura, escrita 
e notação musical. 
 

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 - Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar resolver 
por si. 

 - Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente. 

 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – CADERNO DE REGISTOS  Versão 1 

CRITÉRIOS DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

Relevância 
da 

informação 
 

• Seleciona, analisa, organiza, 
regista a informação e estabelece 
de forma crítica relações de 
conteúdo que sustentam as 
informações veiculadas. 

 • Seleciona, analisa, organiza e regista a 
informação, mas não estabelece de forma crítica 
relações de conteúdo que sustentam as informações 
veiculadas. 

 • Não há evidências de seleção, de 
análise, de organização e de registo da 
informação. 

Correção 
linguística 

 

• Respeita as regras da escrita: na 
construção frásica; flexão verbal; 
concordância em género e número. 
• Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

 • Apresenta falhas pontuais nas regras da 
escrita, nos três aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em um desses aspetos. 
• Apresenta falhas pontuais no rigor e 
variedade lexical 
• Apresenta falhas ao nível da ortografia (de 8 
a 11 erros). 

 • Não respeita as regras da escrita 
• Não respeita o rigor e variedade 
lexical 
• Apresenta falhas ao nível da 
ortografia (mais que 15 erros) 

Regras 
formais 

• Respeita a estrutura e a 
apresentação gráfica do Relatório: 
capa; índice; título; introdução; 
desenvolvimento; conclusão; 
considerações finais; fontes. 
• Apresenta um aspeto cuidado. 

 • Respeita com lacunas a estrutura e a 
apresentação gráfica do Relatório. 
• Apresenta um aspeto pouco cuidado. 

• Evidencia lacunas no cumprimento de 
algumas orientações do Guião de Pesquisa - Literacia 
da Informação adotado no Agrupamento. 

 • Não respeita a estrutura e a 
apresentação gráfica do Relatório. 
• Não apresenta um aspeto cuidado. 
• Não cumpre as orientações do 
Guião de Pesquisa - Literacia da 
Informação adotado no Agrupamento. 

Reflexão 

• Respeita os princípios do 
trabalho intelectual.  
• Não faz plágio. 
 • Produz reflexão, formulando 
conclusões. 

 • Respeita com lacunas pontuais os princípios do 
trabalho intelectual.  
• Não faz plágio.  
• Produz conclusões incipientes 

 • Não respeita os princípios do 
trabalho intelectual. • Faz plágio.  
• Não produz conclusões. 

 

 



 
 

 

    Tarefa que é objeto de avaliação – CRIAÇÃO MUSICAL Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Improvisação 

- Improvisa, combinando e manipulando 
vários elementos da música, com afinação 
e rigor rítmico. 
- Improvisa, demonstrando total domínio 
da notação musical e andamentos. 

 
- Improvisa, combinando e 
manipulando vários elementos da 
música, demonstrando falhas na 
afinação e/ou no rigor rítmico. 
- Improvisa, demonstrando algum 
domínio da notação musical e 
andamentos. 

 
- Não improvisa com afinação nem com 
rigor rítmico. 
- Não improvisa com notação musical e 
andamentos. 

Composição Musical 

- Compõe demonstrando afinação, rigor 
rítmico e domínio da notação musical e 
andamentos. 
 
- Compõe pequenas peças musicais, 
combinando e manipulando vários 
elementos da música e utilizando recursos 
diversos. 

 
- Compõe, demonstrando falhas na 
afinação, no rigor rítmico, no 
domínio da notação musical e 
andamentos. 
 
- Compõe com falhas pequenas 
peças musicais, combinando e 
manipulando alguns elementos da 
música e utilizando poucos recursos.  

 
- Não compõe com: afinação, rigor 
rítmico, notação musical e andamentos. 
 
- Não compõe pequenas peças 
musicais. 

Criatividade Musical 

- Contribui sempre com sugestões muito 
oportunas na improvisação e composição 
atendendo aos critérios solicitados.  

 
- Contribui por vezes com sugestões 
oportunas na improvisação e 
composição atendendo aos critérios 
solicitados. 

 - Não contribui com sugestões na 
improvisação e composição.  

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 - Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar resolver 
por si. 

 - Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente 

 

 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – COREOGRAFIAS / ESQUEMAS Versão 1 

CRITÉRIOS DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

Competência Técnica 
- Manipula corretamente os materiais e os 
equipamentos e domina com destreza as 
técnicas. 

 
- Manipula os materiais e os 
equipamentos e domina as técnicas, 
com falhas. 

 
- Manipula incorretamente os materiais 
e os equipamentos e não domina as 
técnicas. 

Ritmo coreográfico  

- Mantém ao longo de toda a coreografia / 
esquema um adequado ritmo de execução; 
- Adequa plenamente os movimentos / 
gestos técnicos ao ritmo da música 
(quando aplicável). 
 

 - Mantém ao longo de toda a 
coreografia / esquema um razoável 
ritmo de execução; 
- Adequa razoavelmente os 
movimentos / gestos técnicos ao 
ritmo da música (quando aplicável). 

 - Não mantém ao longo de toda a 
coreografia / esquema um adequado 
ritmo de execução; 
- Não adequa os movimentos / gestos 
técnicos ao ritmo da música (quando 
aplicável). 

Criatividade  

- Contribui sempre com sugestões muito 
oportunas para a construção da 
coreografia / esquema, atendendo aos 
critérios solicitados. 

 - Contribui por vezes com sugestões 
oportunas para a construção da 
coreografia / esquema, atendendo 
aos critérios solicitados. 

 - Não contribui com sugestões para a 
construção da coreografia / esquema. 
 
 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as ações próprias e alheias em 
função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade 
pelo seu papel. 
- Revela pouca ponderação nas ações 
próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 
- Não se responsabiliza pelo seu papel. 

 

 

 

  



 
 

 

 
Tarefa que é objeto de avaliação – COREOGRAFIAS / ESQUEMAS Versão 2 (1º/2º ciclo) 

CRITÉRIOS DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

Competência Técnica 
- Utiliza corretamente os materiais e os 
equipamentos. 
- Aplica corretamente as técnicas. 

 
- Utiliza, com falhas, os materiais 
e os equipamentos. 
- Aplica, com falhas, as técnicas. 

 
- Utiliza incorretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Não aplica as técnicas. 

Ritmo coreográfico  

- Mantém ao longo de toda a 
coreografia / esquema um ritmo de 
execução adequado; 
- Adequa na perfeição os movimentos 
/ gestos técnicos ao ritmo da música 
(quando aplicável). 
 

 - Mantém ao longo de toda a 
coreografia / esquema um ritmo 
de execução razoável; 
- Adequa razoavelmente os 
movimentos / gestos técnicos ao 
ritmo da música (quando 
aplicável). 

 - Não mantém ao longo de toda a 
coreografia / esquema um ritmo de 
execução adequado; 
- Não adequa os movimentos / 
gestos técnicos ao ritmo da música 
(quando aplicável). 

 
Criatividade  

- Contribui sempre com boas ideias 
para a construção da coreografia / 
esquema, respeitando os critérios 
solicitados. 

 - Contribui por vezes com boas 
ideias para a construção da 
coreografia / esquema, 
respeitando os critérios 
solicitados. 

 - Não contribui com ideias para a 
construção da coreografia / 
esquema. 
 
 

Compromisso 
- Responsabiliza-se pelo seu papel. 

- Pondera as suas atitudes e dos 
outros, em função do bem comum. 

 

- Revela pouca responsabilidade 
pelo seu papel. 

- Pondera pouca as suas atitudes 
e a dos outros, em função do 

bem comum. 

 

- Não revela responsabilidade pelo 
seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes e a 
dos outros, em função do bem 
comum. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – COREOGRAFIAS / ESQUEMAS  Versão 3 (ACS) 

CRITÉRIOS DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
5 4 3 2 1 

Competência Técnica 

- Utiliza/manipula corretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Aplica com facilidade as técnicas 
descritas pelo professor. 

 
- Utiliza/manipula os materiais e 
os equipamentos. 
- Aplica, embora com falhas, as 
técnicas descritas pelo professor. 

 
- Utiliza/manipula incorretamente 
os materiais e os equipamentos. 
- Não aplica as técnicas descritas 
pelo professor. 

 
Ritmo coreográfico  

- Executa a coreografia / esquema, de 
acordo com as suas capacidades, de 
uma forma fluída; 
- Adequa, de acordo com as suas 
capacidades, os movimentos / gestos 
técnicos ao ritmo da música (quando 
aplicável). 
 

 - Executa a coreografia / 
esquema, de acordo com as suas 
capacidades, de uma forma 
fluída, embora com falhas;  
- Adequa razoavelmente, de 
acordo com as suas capacidades, 
os movimentos / gestos técnicos 
ao ritmo da música (quando 
aplicável). 

 - Não executa a coreografia / 
esquema. 

 
Criatividade  

- Contribui com boas ideias, adequadas 
à sua capacidade, para a construção da 
coreografia / esquema. 

 - Contribui, por vezes, com ideias 
adequadas à sua capacidade, 
para a construção da coreografia 
/ esquema. 

 - Não contribui com ideias para a 
construção da coreografia / 
esquema. 
 
 

Compromisso 
- Demonstra interesse pelo seu papel. 
- Pondera as suas atitudes. 

 - Demonstra pouco interesse pelo 
seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes. 

 
- Não demonstra interesse pelo seu 
papel.  
- Não pondera as suas atitudes. 



 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – DEBATE  Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Adequação 

• Prepara a atividade, apropriando-se do problema/tema em 
discussão.  

• Usa fontes de forma adequada e efetiva, referindo-as ao 
apresentar os seus pontos de vista. 

• Aplica corretamente conceitos relevantes para a discussão do 
problema/tema. 

 
• Prepara a atividade, mas revela 

lacunas na apropriação do 
problema/tema em discussão.  

• Usa fontes, referindo-as, 
pontualmente, ao apresentar os seus 
pontos de vista. 

• Aplica com imprecisões conceitos 
relevantes para a discussão do 
problema/tema. 

 
• Não há evidências de apropriação 

do problema/tema em discussão. 
• Não aplica conceitos relevantes 

para a discussão do problema/tema.  

Argumentação 

• Apresenta inequivocamente a posição defendida. 
• Evidencia domínio das competências argumentativas, 

apresentando argumentos persuasivos, razões ponderosas ou 
exemplos adequados e plausíveis a favor da perspetiva 
defendida ou contra perspetivas rivais da defendida. 

 
• A posição defendida está apenas 

implícita. 
• A argumentação apresenta 

imprecisões, apesar de os argumentos 
serem persuasivos, as razões serem 
ponderosas ou exemplos adequados e 
plausíveis a favor da perspetiva 
defendida ou contra perspetivas rivais 
da defendida. 

 
• A posição defendida não é 

reconhecível. 
• Evidencia uma intenção 

argumentativa, mas as razões ou os 
argumentos apresentados a favor da 
perspetiva defendida ou contra 
perspetivas rivais da defendida são 
fracos ou claramente falaciosos, ou os 
exemplos selecionados são 
inadequados. 

Interação 

• Manifesta desenvoltura na comunicação verbal e não-verbal: 
− linguagem corporal adequada, que demonstra 

autoconfiança;  
− tom de voz audível e entoação correta; 
− dicção padronizada; 
− contacto visual adequado; 
− fluência/ritmo ajustados. 

• Respeita as regras do debate democrático aceitando 
criticamente diferentes pontos de vista e contribuindo para um 
bom clima de empatia e tolerância. 

 
• Apresenta um discurso com falhas na 

fluência ou na comunicação. 
• Respeita as regras do debate 

democrático aceitando diferentes 
pontos de vista. 

 
• O discurso não é fluente e apresenta 

dificuldades ao nível da 
comunicação. 

• Não respeita as regras do debate 
democrático e não aceita diferentes 
pontos de vista. 

Problematização 
• Faz inferências oportunas e adequadas. 
• Abre novos caminhos de discussão. 

 • As inferências não são oportunas ou 
não são adequadas. 

 • Não faz inferências. 



 
 

 

 

 

 

 

  

Tarefa que é objeto de avaliação – DEBATE Versão2 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Interação 
- Apresenta confiança na 
comunicação verbal e não verbal.  

 
- Apresenta um discurso com 
falhas. 

 
- Apresenta dificuldades ao nível 
da comunicação e o discurso não 
é fluente. 

Argumentação 
- Apresenta inequivocamente a 
posição defendida. 
  

 
- A argumentação apresenta 
imprecisões 

 
- A posição defendida não é 
reconhecível 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – DOSSIÊ/CADERNO DE REGISTO GRÁFICO/PORTEFÓLIO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Organização 

- Assegura a estrutura do texto, 
integrando:  
− a introdução;  
− o desenvolvimento com sequência 

de factos/ideias; 
− a conclusão. 

- Redige um texto respeitando o número 
pré-definido de palavras/páginas. 
- Respeita as marcas de género e o 
formato textual. 

 - Assegura a estrutura do texto com falhas 
pontuais nos três aspetos em avaliação, 
ou falhas significativas em dois desses 
aspetos. 
- Redige um texto não respeitando o 
número de palavras/páginas (entre 10% a 
20% aquém ou além do limite indicado). 
- Evidencia lacunas no respeito pelas 
marcas de género e formato textual. 

 - Não assegura a estrutura do 
texto. 
- Redige um texto não 
respeitando o número de 
palavras/páginas (≥ 30% aquém 
ou além do limite indicado). 
- Não respeita as marcas de 
género e o formato textual. 

Completude 
- Apresenta registo de todos os dados / 
passos necessários à realização das tarefas. 

 - Apresenta registo de parte dos dados / 
passos necessários à realização das 
tarefas. 

 - Os registos existentes não 
asseguram a realização das 
tarefas. 

Correção Linguística 

- Respeita as regras da escrita na: 
− construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e 

número. 
- Respeita o rigor e a variedade lexical. 
- Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

 - Apresenta falhas pontuais nas regras da 
escrita, nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em um desses 
aspetos. 
- Apresenta falhas pontuais no rigor e 
variedade lexical. 
Apresenta falhas ao nível da ortografia 
(de 8 a 11 erros). 

 - Não respeita as regras da escrita. 
- Não respeita o rigor e variedade 
lexical. 
Apresenta falhas ao nível da 
ortografia (mais que 15 erros). 

Reflexão 

- Respeita os princípios do trabalho 
intelectual.  
- Não faz plágio. 
- Produz reflexão, formulando conclusões. 

 - Respeita com lacunas pontuais os 
princípios do trabalho intelectual. 
- Não faz plágio. 
- Produz conclusões incipientes. 

 - Não respeita os princípios do 
trabalho intelectual. 
- Faz plágio. 
Não produz conclusões. 



 
 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – DRAMATIZAÇÃO/SIMULAÇÃO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Apropriação 

• Assimila o papel atribuído. 
• Revela flexibilidade e capacidade de 

adaptação. 
• Compreende a relevância das informações 

e a intencionalidade do texto. 
• Aplica os conceitos-chave da matéria em 

estudo. 

 
• Assimila com pouca segurança o papel 

atribuído. 
• Revela pouca flexibilidade e capacidade de 

adaptação. 
• Revela algumas dificuldades na compreensão 

da relevância e da intencionalidade do texto. 
• Aplica com imprecisões os conceitos-chave da 

matéria em estudo. 

 
• Não assimila o papel atribuído. 
 

 
 
 

Compromisso 

• Responsabiliza-se pelo seu papel. 
• Pondera as ações próprias e alheias em 

função do bem comum. 

 
• Revela pouca responsabilidade pelo seu 

papel. 
• Revela pouca ponderação nas ações próprias 

e alheias em função do bem comum. 

 
• Não se responsabiliza pelo seu 

papel. 

Interação 

• Manifesta desenvoltura na comunicação 
verbal e não-verbal: 
− linguagem corporal adequada, que 

demonstra autoconfiança;  
− tom de voz audível e entoação correta; 
− dicção padronizada; 
− contacto visual adequado; 
− fluência/ritmo ajustados. 

  • Apresenta um discurso com falhas na fluência 
ou na comunicação. 

 
• O discurso não é fluente e 

apresenta dificuldades ao nível 
da comunicação. 

Representação 

• Interioriza o seu papel e coopera com o(s) 
interlocutores em jogo comunicativo. 

• Revela criatividade e capacidade de cativar 
e interagir com a audiência. 

 
• Interioriza o seu papel, mas nem sempre 

coopera com o(s) interlocutores em jogo 
comunicativo. 

• Revela pouca criatividade e capacidade de 
cativar e interagir com a audiência. 

 
• Não interioriza o seu papel. 



 
 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação - ENSAIO FILOSÓFICO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Organização 

•  Assegura a estrutura do texto, integrando: - 
a introdução; - o desenvolvimento com 
sequência de factos/ideias; - a conclusão.  

• Redige um texto respeitando o número pré-
definido de palavras/ páginas  

• Respeita as marcas de género e o formato 
textual.  

 
• Assegura a estrutura do texto com falhas 

pontuais nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em dois desses 
aspetos.  

•  Redige um texto não respeitando o 
número de palavras/ páginas (entre 10% a 
20% aquém ou além do limite indicado). 

•  Evidencia lacunas no respeito pelas 
marcas de género e formato textual. 

 
• Não assegura a estrutura do texto.  
•  Redige um texto não respeitando o número de 

palavras/ páginas (>= 30% aquém ou além do limite 
indicado). 

• Não respeita as marcas de género e o formato textual. 

Argumentação 

•  Apresenta inequivocamente a posição 
defendida. 

• Evidencia domínio das competências 
argumentativas, apresentando argumentos 
persuasivos, razões ponderosas ou exemplos 
adequados e plausíveis a favor da perspetiva 
defendida ou contra perspetivas rivais da 
defendida.  

 
• A posição defendida está apenas implícita. 
• A argumentação apresenta imprecisões, 

apesar de os argumentos serem persuasivos, 
as razões serem ponderosas ou exemplos 
adequados e plausíveis a favor da perspetiva 
defendida ou contra perspetivas rivais da 
defendida.  

 
• A posição defendida, não é reconhecível. 
• Evidencia uma intenção argumentativa, mas as razões 

ou os argumentos apresentados a favor da perspetiva 
defendida ou contra perspetivas rivais da defendida, são 
fracos ou claramente falaciosos, ou os exemplos 
selecionados são inadequados. 

Problematização 
• Faz inferências oportunas e adequadas. 
• Abre novos caminhos de discussão. 

 
• As inferências não são oportunas ou não 

são adequadas. 

 
• Não faz inferências. 

Correção 
linguística 

• Respeita as regras da escrita: - na construção 
frásica - flexão verbal - concordância em 
género e número. 

•  Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros) 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da 

escrita, nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em um desses 
aspetos  

• Apresenta falhas pontuais no rigor e 
variedade lexical. 

• Apresenta falhas ao nível da ortografia 
(de 8 a 11 erros). 

 
• Não respeita as regras da escrita. 
•  Não respeita o rigor e variedade lexical. 
• Apresenta falhas ao nível da ortografia (mais que 15 

erros) 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – ENTOAÇÃO VOCAL (1º Ciclo) Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Dicção 

Pronuncia com clareza e articula 
corretamente as palavras. 

 
Pronuncia e articula com falhas 
pontuais as palavras. 

 
Não pronuncia nem articula 
corretamente as palavras. 

Entoação 

É expressivo e adequa o tom de voz ao 
sentido do texto. 

 
Apresenta falhas pontuais ao nível da 
expressividade e da adequação do 
tom de voz ao sentido do texto. 

 
Não é expressivo nem adequa o tom de 
voz ao sentido do texto. 

Ritmo 

Lê com padrão rítmico consistente. 
 

Lê com padrão rítmico irregular. 
 

Não lê com padrão rítmico consistente. 

Autonomia 

Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 
Recorre ao docente quando tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por 
si. 

 
Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação– EXERCÍCIO CRITÉRIO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência técnica  
- Manipula corretamente os materiais e os 
equipamentos e domina com destreza as 
técnicas. 

 
- Manipula os materiais e os 
equipamentos e domina as técnicas, 
com falhas. 

 
- Manipula incorretamente os materiais 
e os equipamentos e não domina as 
técnicas. 

Consistência 

- Revela um padrão uniforme na correta 
execução dos gestos técnicos / conteúdos 
solicitados. 

 
- Revela, embora com falhas, um 
padrão uniforme na correta 
execução dos gestos técnicos / 
conteúdos solicitados. 

 
- Não executa os gestos técnicos / 
conteúdos solicitados. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 
- Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar resolver 
por si. 

 
- Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as ações próprias e alheias em 
função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade pelo 
seu papel. 

- Revela pouca ponderação nas ações 
próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 
- Não se responsabiliza pelo seu papel. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXERCÍCIO CRITÉRIO  Versão 2 (1º/2º ciclo) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência técnica  

- Utiliza corretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Aplica corretamente as 
técnicas. 

 
- Utiliza, com falhas, os 
materiais e os equipamentos. 
- Aplica, com falhas, as 
técnicas. 

 
- Utiliza incorretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Não aplica as técnicas. 

Consistência 

- Executa sempre de uma 
forma correta os gestos 
técnicos / conteúdos 
solicitados. 

 
- Nem sempre executa de uma 
forma correta os gestos 
técnicos / conteúdos 
solicitados. 

 
- Não executa os gestos técnicos 
/ conteúdos solicitados. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas sozinho e 
com confiança. 

 
- Realiza as tarefas, pedindo 
ajuda ao professor e sem 
tentar resolver por si. 

 
- Não realiza as tarefas, nem 
pede ajuda ao professor. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu 
papel. 
- Pondera as suas atitudes e 
dos outros, em função do bem 
comum. 

 - Revela pouca 
responsabilidade pelo seu 
papel. 
- Pondera pouca as suas 
atitudes e a dos outros, em 
função do bem comum. 

 
- Não revela responsabilidade 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes 
e a dos outros, em função do 
bem comum. 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXERCÍCIO CRITÉRIO (ACS) Versão 3 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência técnica  

- Utiliza corretamente os 
materiais e os equipamentos. - 
- Aplica com facilidade as 
técnicas descritas pelo 
professor. 

 
- Utiliza os materiais e os 
equipamentos 
- Aplica as técnicas descritas 
pelo professor, embora com 
falhas. 

 
- Utiliza incorretamente os 
materiais e os equipamentos e 
não domina as técnicas descritas 
pelo professor. 

Consistência 
- Executa sempre os gestos 
técnicos / conteúdos 
solicitados. 

 
- Nem sempre executa os 
gestos técnicos / conteúdos 
solicitados. 

 
- Não executa os gestos técnicos 
/ conteúdos solicitados. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo 
confiante. 

 
- Recorre ao professor quando 
tem uma dificuldade, sem 
tentar resolver por si. 

 
- Não insiste na realização das 
tarefas, nem recorre ao 
professor. 

Compromisso 

- Demonstra interesse pelo seu 
papel. 
- Pondera as suas atitudes. 

 - Demonstra pouco interesse 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas 
atitudes. 

 
- Não demonstra interesse pelo 
seu papel.  
- Não pondera as suas atitudes. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXERCÍCIOS /GRÁFICOS Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Compreensão 
• Apropria-se do conteúdo enunciado e 

utiliza meios eficazes de resolução. 
 • Apropria-se do conteúdo 

enunciado, mas utiliza meios 
pouco eficazes de resolução. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Rigor 
• Resolve o exercício de forma 

organizada, precisa e completa. 
 • Apresenta lacunas ao nível da 

organização, da precisão ou da 
completude. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Sistematização 

• Analisa os resultados obtidos 
comparando o ponto de partida com o 
ponto de chegada. 

• Utiliza a linguagem científica 
adequada para explicitar o seu 
raciocínio. 

 • Apresenta lacunas na análise 
dos resultados obtidos. 

• Apresenta imprecisões ao nível 
da linguagem científica para 
explicitar o seu raciocínio. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Autonomia 
• Realiza as tarefas de modo 

independente e confiante. 
 • Recorre ao docente quando 

tem uma dificuldade, sem 
tentar resolver por si. 

 
• Não persiste na realização das 

tarefas, nem recorre ao 
docente. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – EXERCÍCIOS/GRÁFICOS Versão 2 (1º/2º ciclo) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Compreensão 
• Compreende o enunciado e usa os 

passos adequados de resolução. 
 • Compreende o enunciado, 

mas não usa os passos 
adequados de resolução. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Rigor 
• Resolve o exercício de forma 

organizada, rigorosa e completa. 
 • Apresenta dificuldades na 

organização, no rigor ou em 
completar o exercício.  

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Sistematização 

• Compara o ponto de partida com o 
ponto de chegada e verifica a 
validade do resultado. 

• Utiliza a linguagem própria da 
disciplina para explicar o seu 
raciocínio. 

 • Apresenta dificuldades em 
validar o resultado. 

• Apresenta dificuldades ao 
nível da linguagem própria 
da disciplina para explicar o 
seu raciocínio. 

 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Autonomia 

• Realiza as tarefas de modo 
independente e confiante. 

 • Pede ajuda ao professor 
quando tem uma 
dificuldade, sem tentar 
resolver por si. 

 
• Não tenta realizar as 

tarefas, nem pede ajuda ao 
professor.  

  



 
 

 

 

     Tarefa que é objeto de avaliação- INTERPRETAÇÃO VOCAL/ INSTRUMENTAL   Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Afinação 

- Canta, a solo e em grupo, reportório 
variado com e sem acompanhamento 
instrumental, evidenciando notória 
confiança e domínio da técnica vocal. 
- Toca, a solo e em grupo, repertório 
variado com controle melódico, rítmico, 
dinâmica e elementos expressivos, com 
domínio da técnica instrumental.  

 
- Canta, a solo e em grupo, 
reportório variado com e sem 
acompanhamento instrumental, 
evidenciando alguma confiança e 
domínio básico da técnica vocal. 
- Toca, a solo e em grupo, repertório 
variado com controle melódico, 
rítmico, dinâmica e elementos 
expressivos, com domínio básico da 
técnica instrumental.  

 
- Não canta. 
- Não toca.  

Rigor rítmico 
- Respeita a duração de todas as figuras 
rítmicas (Som e Silêncio), mantendo 
sempre o andamento correto. 

 
- Respeita a duração de algumas 
figuras rítmicas (Som e Silêncio) e 
mantém o andamento correto.  

 
- Não respeita a duração das figuras 
rítmicas (Som e Silêncio) e não mantém 
o andamento. 

Postura 
- Adota uma postura corporal correta a 
cantar e a tocar.  

 
- Adota uma postura corporal nem 
sempre correta a cantar e a tocar. 

 - Adota uma postura corporal incorreta 
a cantar e a tocar. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 - Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar resolver 
por si. 

 - Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – LEITURA ORALIZADA Versão 1 

Critérios 

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Dicção 
• Pronuncia com clareza e articula 

corretamente as palavras. 

 
• Pronuncia e articula as palavras com 

falhas pontuais. 

 
• Não pronuncia nem articula 

corretamente as palavras. 

Entoação 
• É expressivo e adequa o tom de voz ao 

sentido do texto. 

 
• Apresenta falhas pontuais ao nível da 

expressividade e da adequação do tom 
de voz ao sentido do texto. 

 
• Não é expressivo nem adequa o 

tom de voz ao sentido do texto. 

Fluência 
• Liga de forma encadeada palavras, 

orações e frases. 

 
• Apresenta falhas pontuais na ligação 

encadeada de palavras, orações e 
frases. 

 
• Não liga de forma encadeada 

palavras, orações e frases. 

Ritmo 
• Lê com padrão rítmico consistente. 

 
• Lê com padrão rítmico irregular. 

 
• Não lê com padrão rítmico 

consistente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Tarefa que é objeto de avaliação – LEITURA ORALIZADA Versão 2 (ACS) 

Critérios DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Fluência • Liga de forma encadeada palavras e 
frases. 

 
• Apresenta falhas pontuais na ligação 

encadeada de palavras e frases. 

 
• Não liga de forma encadeada 

palavras e frases. 

Ritmo • Lê com ritmo adequado 
 

• Lê com ritmo irregular. 
 

• Não lê com ritmo. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PORTEFÓLIO DE ARTES VISUAIS Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência técnica 
- Manipula corretamente os materiais 
e os equipamentos e domina com 
destreza as técnicas. 

 
- Manipula corretamente os 
materiais e os equipamentos e 
domina as técnicas, com falhas.  

 
- Manipula incorretamente os 
materiais e os equipamentos e não 
domina as técnicas. 

Composição 

- Domina os princípios e estratégias de 
composição e estruturação formal, 
cromática, espacial e dinâmica e a sua 
articulação operativa, na 
representação e expressão 
gráfica/plástica/digital. 

 
- Aplica, embora com falhas, os 
princípios e as estratégias de 
composição e estruturação 
formal, cromática, espacial e 
dinâmica e a sua articulação 
operativa, na representação e 
expressão, e reformula erros com 
base nas orientações do 
professor.  

 
- Não aplica os princípios e 
estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, 
espacial e dinâmica. 

Originalidade 

- Apresenta uma organização espacial 
textual e imagética harmoniosa e 
inovadora. 

 - Apresenta uma organização 
espacial textual e imagética 
harmoniosa, mas pouco 
inovadora. 

 - Não se observam elementos 
harmoniosos e/ou inovadores. 

Comunicação 

- Comunica e representa objetos do 
mundo visível com elevada coerência 
formal e morfológica. 
 

 - Apresenta falhas na análise e 
representação da morfologia, 
mas reformula erros e produz 
reflexão com base nas 
orientações do professor. 

 - Apresenta grandes falhas na 
análise e representação das formas 
e não reflete nem reformula os 
erros. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – POSTER/Flyer Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Atratividade 
• Apresenta legibilidade textual e 

ilustrações adequadas e de boa 
qualidade pictórica. 

 • Apresenta legibilidade textual, 
mas as ilustrações não 
preenchem um dos requisitos 
(adequação ou qualidade). 

 • Não apresenta legibilidade textual 
nem ilustrações de qualidade 
pictórica. 

Relevância da informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a 
informação e estabelece de forma 
crítica relações de conteúdo que 
sustentam as informações veiculadas. 

 
• Seleciona, analisa, organiza e 

regista a informação, mas não 
estabelece de forma crítica 
relações de conteúdo que 
sustentam as informações 
veiculadas. 

 
• Não há evidências de seleção, de 

análise, de organização e de registo 
da informação. 

Reflexão 

• Respeita os princípios do trabalho 
intelectual.  

• Não faz plágio. 
• Produz reflexão, formulando 

conclusões 

 
• Respeita com lacunas pontuais os 

princípios do trabalho intelectual. 
• Não faz plágio. 
• Produz conclusões incipientes. 

 
• Não respeita os princípios do 

trabalho intelectual. 
• Faz plágio. 
• Não produz conclusões. 

Originalidade 
• Apresenta uma organização espacial 

textual e imagética harmoniosa e 
inovadora. 

 • Apresenta uma organização 
espacial textual e imagética 
harmoniosa, mas pouco 
inovadora. 

 • Não se observam elementos 
harmoniosos e/ou inovadores. 

 

  

 

 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – POSTER/FLYER  Versão 2 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Atratividade 
• Apresenta texto legível e imagens 

adequadas. 
 • Apresenta texto legível, 

mas as imagens não são as 
mais adequadas. 

 • Não apresenta texto legível 
nem imagens adequadas. 

Relevância da informação • Seleciona e regista a informação 
essencial. 

 
• Apresenta falhas na seleção 

e no registo de informação. 

 
• Não há evidências de seleção e 

de registo da informação. 

Originalidade 
• Apresenta uma organização 

espacial harmoniosa. 
 • Apresenta uma organização 

espacial pouco harmoniosa. 
 • Não apresenta uma 

organização espacial 
harmoniosa. 

 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROBLEMAS/REPRESENTAÇÕES RIGOROSAS  Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Interpretação 

• Compreende o enunciado, 
identificando os passos a seguir.  

 • Compreende o enunciado, 
mas apresenta alguma 
dificuldade na identificação 
dos passos a seguir. 

 
• Não compreende o enunciado. 

Raciocínio  

• Aplica estratégias de resolução 
adequadas e apresenta o resultado 
correto. 

 • Seleciona a estratégia de 
resolução adequada, mas com 
incorreções que 
comprometem o resultado. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Sistematização 

• Analisa os resultados obtidos 
comparando o ponto de partida 
com o ponto de chegada. 

• Utiliza a linguagem científica 
adequada para explicitar o seu 
raciocínio. 

 • Apresenta lacunas na análise 
dos resultados obtidos. 

• Apresenta imprecisões ao 
nível da linguagem científica 
para explicitar o seu 
raciocínio. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Relevância da informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista 
a informação e estabelece de 
forma crítica relações de conteúdo 
que sustentam as informações 
veiculadas. 

 • Seleciona, analisa, organiza e 
regista a informação, mas 
não estabelece de forma 
crítica relações de conteúdo 
que sustentam as 
informações veiculadas. 

 • Não há evidências de seleção, 
de análise, de organização e 
de registo da informação. 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROBLEMAS/REPRESENTAÇÕES RIGOROSOSAS  Versão 2 (1º/2º CICLO) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Interpretação 

• Compreende o enunciado, 
escolhendo os passos adequados a 
seguir. 

 • Compreende o enunciado, 
mas apresenta alguma 
dificuldade na escolha dos 
passos a seguir. 

 
• Não compreende o enunciado. 

Raciocínio 
• Aplica estratégias de resolução 

adequadas e apresenta o resultado 
correto. 

 • Escolhe a estratégia de 
resolução adequada, mas com 
incorreções que 
comprometem o resultado. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 

Relevância da informação 

• Revela domínio pleno dos 
conteúdos. 

• Seleciona a informação mais 
importante. 

• Organiza as ideias de forma lógica. 
• Utiliza vocabulário ajustado. 

 • Revela falhas no domínio dos 
conteúdos. 

• Seleciona, com falhas, a 
informação mais importante. 

• Apresenta falhas na 
organização das ideias de 
forma lógica. 

• Utiliza, com falhas, 
vocabulário ajustado. 

 • Não revela domínio dos 
conteúdos. 

• Não seleciona a informação 
importante. 

• Não organiza as ideias de forma 
lógica. 

• Não utiliza vocabulário 
ajustado. 

Sistematização 

• Compara o ponto de partida com o 
ponto de chegada e verifica a 
validade do resultado. 

• Utiliza a linguagem própria da 
disciplina para explicar o seu 
raciocínio. 

 • Apresenta dificuldades em 
validar o resultado. 

• Apresenta dificuldades ao 
nível da linguagem própria 
da disciplina para explicar o 
seu raciocínio. 

 
• Não responde ao que é 

pedido. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROCESSOS de TRABALHO INDIVIDUAL Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 

- Prepara a atividade, respeitando: 
− o cumprimento do tempo de 

execução; 
− os procedimentos e as normas 

de segurança; 
− o evitamento de desperdício; 
− a apropriação dos 

instrumentos de recolha de 
dados. 

 
- Prepara a atividade, apresentando 
falhas ao nível: 

− do cumprimento do tempo de 
execução; 

− dos procedimentos e as 
normas de segurança; 

− do evitamento de desperdício  
− da apropriação dos 

instrumentos de recolha de 
dados. 

 
- Não prepara a atividade. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo 
independente e confiante. 

 
- Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar resolver 
por si. 

 
- Não persiste na realização das 
tarefas, nem recorre ao docente. 

Envolvimento 
- Contribui ativamente para a 
resolução da tarefa no prazo 
estabelecido. 

 
- Contribui para a resolução da tarefa 
no prazo estabelecido.  

 
- Não contribui para a resolução 
da tarefa no prazo estabelecido. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as ações próprias e alheias 
em função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade pelo 
seu papel. 
- Revela pouca ponderação nas ações 
próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 
- Não se responsabiliza pelo seu 
papel. 



 
 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO DE TEXTO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Organização 

• Assegura a estrutura do texto, integrando:  
− a introdução;  
− o desenvolvimento com sequência de factos/ideias; 
− a conclusão. 

• Redige um texto respeitando o número pré-definido de 
palavras/páginas. 

• Respeita as marcas de género e o formato textual. 

 
• Assegura a estrutura do texto com falhas pontuais nos 

três aspetos em avaliação, ou falhas significativas em 
dois desses aspetos. 

• Redige um texto não respeitando o número de 
palavras/páginas (entre 10% a 20% aquém ou além do 
limite indicado). 

• Evidencia lacunas no respeito pelas marcas de género 
e formato textual. 

 
• Não assegura a estrutura do 

texto. 
• Redige um texto não 

respeitando o número de 
palavras/páginas (≥ 30% 
aquém ou além do limite 
indicado). 

• Não respeita as marcas de 
género e o formato textual. 

Desenvolvimento 
temático 

• Transmite de forma consistente a informação inerente ao tema 
• Explicita e fundamenta as ideias de forma clara e criativa/original 
• Usa uma variedade vocabular apropriada e rigorosa 

 
• Transmite de forma superficial a informação inerente 

ao tema 
• Explicita e fundamenta as ideias de forma simples e 

objetiva 
• Usa um vocabulário pouco variado, mas apropriado. 

 
• Não trata o tema proposto e 

o texto apresentado não 
cumpre nenhum dos 
aspetos necessários ao 
desenvolvimento do tema. 

Coesão e 
Coerência 

• Assegura a Coesão: 
− articulando os vários componentes do texto (palavras, 

orações, frases e parágrafos); 
− usando um leque alargado de recursos linguísticos, 

nomeadamente conetores; 
− usando corretamente a pontuação. 

• Assegura a Coerência: 
− transmitindo as ideias com lógica/sequência e qualidade 

discursiva;  
− usando vocabulário diversificado e adequado ao tema; 
− evidenciando um progresso eficiente da informação. 

 
• Coesão: Apresenta falhas pontuais nos três 

aspetos em avaliação, ou falhas significativas em 
dois desses aspetos 

 
• Coerência: Apresenta falhas pontuais nos três 

aspetos em avaliação, ou falhas significativas em 
dois desses aspetos 

 
• Não assegura a coesão 

nem a coerência. 

Correção 
Linguística 

• Respeita as regras da escrita na: 
− construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e número. 

• Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da escrita, nos 

três aspetos em avaliação, ou falhas significativas em 
um desses aspetos. 

• Apresenta falhas pontuais no rigor e variedade 
lexical. 

• Apresenta falhas ao nível da ortografia (de 8 a 11 
erros). 

 
• Não respeita as regras da 

escrita. 
• Não respeita o rigor e 

variedade lexical. 
• Apresenta falhas ao nível da 

ortografia (mais que 15 
erros). 



 
 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PRODUÇÃO DE TEXTO Versão 2 (1º/2º CICLO) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Organização 

• Assegura a estrutura do texto, integrando:  
− a introdução;  
− o desenvolvimento; 
− a conclusão. 

• Redige um texto respeitando o número pré-definido de 
palavras (se for pedido). 

• Respeita as marcas da tipologia textual. 

 
• Assegura a estrutura do texto com falhas 

pontuais nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em dois desses aspetos. 

• Redige um texto não respeitando o número de 
palavras (entre 10% a 20% aquém ou além do 
limite indicado). (se for pedido). 

• Evidencia falhas no respeito pelas marcas da 
tipologia textual. 

 
• Não assegura a estrutura 

do texto. 
• Redige um texto não 

respeitando o número de 
palavras (≥ 30% aquém 
ou além do limite 
indicado). (se for pedido). 

• Não respeita as marcas 
da tipologia textual. 

Desenvolvimento 
temático 

• Explica as ideias de forma clara e criativa/original 
• Usa vocabulário variado e adequado ao tema  

 
• Explica as ideias de forma simples e objetiva 
• Usa um vocabulário pouco apropriado. 

 
• Não trata o tema 

proposto e o texto 
apresentado não cumpre 
nenhum dos aspetos 
necessários ao 
desenvolvimento do 
tema. 

Coesão e 
Coerência 

• Articula palavras, frases e parágrafos; 
• Usa os conectores adequados; 
• Usa corretamente a pontuação. 

 
• Transmite as ideias com uma sequência lógica  

 
• Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 

avaliação, ou falhas significativas em dois desses 
aspetos  
 

• Apresenta falhas pontuais no tópico em 
avaliação. 

 
• Não cumpre nenhum dos 

descritores referidos nos 
outros níveis.  

Correção 
Linguística 

• Respeita as regras da escrita na: 
− construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e número. 

• Respeita a ortografia (0 a 4 erros em 100 palavras). 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da escrita, 

nos três aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em um desses aspetos. 

• Apresenta falhas ao nível da ortografia (de 8 a 
11 erros em 100 palavras). 

 
• Não respeita as regras da 

escrita. 
• Apresenta falhas ao nível 

da ortografia (mais que 
15 erros em 100 
palavras). 



 
 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – PROJETO DE LEITURA Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Seleção 
▪ Revela capacidade de escolha 
segundo géneros diversificados, 
anseios ou conhecimentos prévios. 

 
▪ Aceita/Pede sugestões no 
processo de escolha. 

 ▪ Não manifesta entusiasmo no 
processo de escolha. 

Fruição 
▪ Manifesta prazer e interesse pela 
leitura, ampliando autonomamente 
competências. 

 
▪ Revela algum prazer e interesse 
pela leitura, sendo necessária 
monitorização pontual. 

 ▪ Não revela interesse pela leitura. 
 

Inferência 

▪ Deteta e descodifica elementos 
simbólicos, marcas de estilo (recursos 
expressivos / usos artísticos da 
linguagem) e intenção crítica. 
▪ Revela capacidade de interpretar e 
construir significados subliminares. 

 
▪ Efetua uma leitura 
maioritariamente centrada nos 
acontecimentos/peripécias à 
superfície, sem se aperceber dos 
aspetos artísticos e simbólicos. 
▪ Interpreta apenas 
denotativamente a mensagem 
textual. 

 ▪ Não revela capacidade de 
apreensão/compreensão dos 
fragmentos lidos. 

Intertextualidade 
(homo e heteroautoral) 

(Se aplicável) 

▪ Reconhece e/ou pesquisa a presença 
de modalidades de intertextualidade 
(alusões, citações, imitações criativas, 
paráfrases, paródias), estabelecendo 
correlações temáticas, estilísticas ou 
contextuais com outros 
textos/autores. 

 
▪ Perceciona algumas 
modalidades de 
intertextualidade, mas não 
estabelece as correlações 
possíveis. 

 ▪ Não mobiliza conhecimentos que 
lhe permitam identificar qualquer 
modalidade de intertextualidade 
nos fragmentos lidos. 



 
 

 

                                                            
4 No caso de relatórios de caráter mais científico deve ainda considerar-se os Objetivos e a Fundamentação Teórica 

5 No caso de relatórios de caráter mais científico deve ainda considerar-se o Protocolo Experimental, a Apresentação de Dados e a Análise de Resultados. 

Tarefa que é objeto de avaliação - RELATÓRIO ESCRITO Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Regras 
formais 

• Respeita a estrutura e a apresentação gráfica do Relatório: 
capa; índice; título; introdução4; desenvolvimento5; 
conclusão; considerações finais; fontes. 

• Apresenta um aspeto cuidado. 
• Respeita as normas relativas à formatação e à indicação das 

fontes de acordo com o Guião de Pesquisa - Literacia da 
Informação adotado no Agrupamento.  

 
• Respeita com lacunas a estrutura e a 

apresentação gráfica do Relatório. 
• Apresenta um aspeto pouco cuidado. 
• Evidencia lacunas no cumprimento de algumas 

orientações do Guião de Pesquisa - Literacia da 
Informação adotado no Agrupamento. 

 • Não respeita a estrutura e a 
apresentação gráfica do Relatório. 

• Não apresenta um aspeto cuidado. 
• Não cumpre as orientações do Guião de 

Pesquisa - Literacia da Informação 
adotado no Agrupamento. 

Relevância da 
informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a informação e 
estabelece de forma crítica relações de conteúdo que 
sustentam as informações veiculadas. 

 
• Seleciona, analisa, organiza e regista a 

informação, mas não estabelece de forma 
crítica relações de conteúdo que sustentam as 
informações veiculadas. 

 • Não há evidências de seleção, de 
análise, de organização e de registo da 
informação. 

 

Coesão e 
Coerência 

• Assegura a Coesão: 
− articulando os vários componentes do texto (palavras, 

orações, frases e parágrafos); 
− usando um leque alargado de recursos linguísticos, 

nomeadamente conetores; 
− usando corretamente a pontuação. 

• Assegura a Coerência: 
− transmitindo as ideias com lógica/sequência e 

qualidade discursiva;  
− usando vocabulário diversificado e adequado ao tema; 

evidenciando um progresso eficiente da informação. 

 
• Coesão: Apresenta falhas pontuais nos três 

aspetos em avaliação, ou falhas significativas 
em dois desses aspetos. 
 

• Coerência: Apresenta falhas pontuais nos três 
aspetos em avaliação, ou falhas significativas 
em dois desses aspetos 

 • Não assegura a coesão nem a coerência. 

Correção 
Linguística 

• Respeita as regras da escrita na: 
− construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e número. 

• Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da 

escrita, nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em um desses aspetos. 

• Apresenta falhas pontuais no rigor e 
variedade lexical. 

• Apresenta falhas ao nível da ortografia (de 8 a 
11 erros). 

 • Não respeita as regras da escrita. 
• Não respeita o rigor e variedade lexical. 
• Apresenta falhas ao nível da ortografia 

(mais que 15 erros). 



 
 

 

 

 

 

 

                                                            
6 No caso de relatórios de caráter mais científico deve ainda considerar-se os Objetivos e a Fundamentação Teórica 

7 No caso de relatórios de caráter mais científico deve ainda considerar-se o Protocolo Experimental, a Apresentação de Dados e a Análise de Resultados. 

Tarefa que é objeto de avaliação - RELATÓRIO ESCRITO Versão 2 (ACS) 

CRITÉRIOS 

DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Regras 
formais 

• Respeita a estrutura e a apresentação gráfica do 
Relatório: capa; índice; título; introdução6; 
desenvolvimento7; conclusão; fontes. 

 
• Apresenta um aspeto cuidado.  

 
• Respeita, com falhas, a estrutura e a 

apresentação gráfica do Relatório. 
 
• Apresenta um aspeto pouco cuidado. 

 • Não respeita a estrutura e a 
apresentação gráfica do 
Relatório. 

 
• Não apresenta um aspeto 

cuidado. 
 

Relevância da 
informação 

• Seleciona e regista a informação essencial. 
  

 
• Apresenta falhas na seleção e no 

registo de informação. 
 • Não há evidências de seleção e 

de registo da informação. 

Correção 
Linguística 

• Respeita a ortografia com poucas falhas.  
 

• Apresenta algumas falhas ao nível da 
ortografia. 

 • Apresenta muitas falhas ao nível 
da ortografia. 



 
 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação - RESUMO/SÍNTESE Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Organização 

• Assegura a estrutura do texto, integrando:  
− a introdução;  
− o desenvolvimento com sequência de factos/ideias; 
− a conclusão. 

• Redige um texto respeitando o número pré-definido de 
palavras/páginas. 

• Respeita as marcas de género e o formato textual. 

 
• Assegura a estrutura do texto com falhas 

pontuais nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em dois desses aspetos. 

• Redige um texto não respeitando o número 
de palavras/páginas (entre 10% a 20% aquém 
ou além do limite indicado). 

• Evidencia lacunas no respeito pelas marcas de 
género e formato textual. 

 
• Não assegura a estrutura do texto. 
• Redige um texto não respeitando o 

número de palavras/páginas (≥ 30% 
aquém ou além do limite indicado). 

• Não respeita as marcas de género e 
o formato textual. 

Relevância 
da 

Informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a informação e 
estabelece de forma crítica relações de conteúdo que 
sustentam as informações veiculadas. 

 • Seleciona, analisa, organiza e regista a 
informação, mas não estabelece de forma 
crítica relações de conteúdo que sustentam 
as informações veiculadas. 

 • Não há evidências de seleção, de 
análise, de organização e de registo 
da informação. 

Coesão e 
Coerência 

• Assegura a Coesão: 
− articulando os vários componentes do texto (palavras, 

orações, frases e parágrafos); 
− usando um leque alargado de recursos linguísticos, 

nomeadamente conetores; 
− usando corretamente a pontuação. 

• Assegura a Coerência: 
− transmitindo as ideias com lógica/sequência e 

qualidade discursiva;  
− usando vocabulário diversificado e adequado ao tema  
− evidenciando um progresso eficiente da informação. 

 
• Coesão: Apresenta falhas pontuais nos três 

aspetos em avaliação, ou falhas significativas 
em dois desses aspetos. 
 

• Coerência: Apresenta falhas pontuais nos três 
aspetos em avaliação, ou falhas significativas 
em dois desses aspetos. 

 
• Não assegura a coesão nem a 

coerência. 

Correção 
Linguística 

• Respeita as regras da escrita na: 
− construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e número. 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da 

escrita, nos três aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em um desses aspetos. 

• Apresenta falhas pontuais no rigor e 

 
• Não respeita as regras da escrita. 
• Não respeita o rigor e variedade 

lexical. 
• Apresenta falhas ao nível da 



 
 

 

• Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

variedade lexical. 
• Apresenta falhas ao nível da ortografia (de 8 

a 11 erros). 

ortografia (mais que 15 erros). 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – SEQUÊNCIAS Versão 1 (1º Ciclo) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Compreensão 

Apropria-se do conteúdo enunciado e 
utiliza meios eficazes de resolução. 

 
Apropria-se do conteúdo enunciado, 
mas utiliza meios pouco eficazes de 
resolução. 

 
Não responde ao que é pedido. 



 
 

 

Competência técnica 

Manipula corretamente os materiais e os 
equipamentos e domina com destreza as 
técnicas. 

 
Manipula os materiais e os 
equipamentos e domina as técnicas, 
com falhas. 

 
Manipula incorretamente os materiais e 
os equipamentos e não domina as 
técnicas. 

Autonomia 

Realiza as tarefas de modo independente 
e confiante. 

 
Recorre ao docente quando tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por 
si. 

 
Não persiste na realização das tarefas, 
nem recorre ao docente. 

Rigor 

Resolve o exercício de forma organizada, 
precisa e completa. 

 
Apresenta lacunas ao nível da 
organização, da precisão ou da 
completude. 

 
Não responde ao que é pedido. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – SITUAÇÃO JOGADA Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência Técnica 
- Manipula corretamente os materiais 
e os equipamentos e domina com 
destreza as técnicas. 

 
- Manipula os materiais e os 
equipamentos e domina as 
técnicas, com falhas. 

 
- Manipula incorretamente os 
materiais e os equipamentos e não 
domina as técnicas. 

Domínio Tático 

- Realiza com oportunidade e correção 

todas as ações táticas, adequando-as 

ao desenrolar da situação jogada. 

 - Realiza com alguma 
oportunidade e alguma correção 
as ações táticas, adequando-as, 
embora com algumas falhas, ao 
desenrolar da situação jogada. 

 - Não realiza as ações táticas 
necessárias. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas de modo 
independente e confiante. 

 
- Recorre ao docente quando tem 
uma dificuldade, sem tentar 
resolver por si. 

 
- Não persiste na realização das 
tarefas, nem recorre ao docente. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as ações próprias e alheias 
em função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade 
pelo seu papel. 
- Revela pouca ponderação nas 
ações próprias e alheias em 
função do bem comum. 
 

 
- Não se responsabiliza pelo seu 
papel. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – SITUAÇÃO JOGADA  Versão 2 (2º Ciclo) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência Técnica 
- Utiliza corretamente os materiais e os 
equipamentos. 
- Aplica corretamente as técnicas. 

 
- Utiliza, com falhas, os materiais 
e os equipamentos. 
- Aplica, com falhas, as técnicas. 

 
- Utiliza incorretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Não aplica as técnicas. 

Domínio Tático 

- Realiza com oportunidade e correção 
todas as ações táticas, adequando-as 
ao desenrolar da situação jogada. 

 - Realiza com alguma 
oportunidade e alguma correção 
as ações táticas, adequando-as, 
embora com algumas falhas, ao 
desenrolar da situação jogada. 

 - Não realiza as ações táticas 
necessárias. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas sozinho e com 
confiança. 

 
- Realiza as tarefas, pedindo 
ajuda ao professor e sem tentar 
resolver por si. 

 
- Não realiza as tarefas, nem pede 
ajuda ao professor. 

Compromisso 

- Responsabiliza-se pelo seu papel. 
- Pondera as suas atitudes e dos 
outros, em função do bem comum. 

 - Revela pouca responsabilidade 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes 
e a dos outros, em função do 
bem comum. 

 
- Não revela responsabilidade pelo 
seu papel. 
- Pondera pouca as suas atitudes e a 
dos outros, em função do bem 
comum. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – SITUAÇÃO JOGADA  Versão 2 (ACS) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Competência Técnica 

- Utiliza/manipula corretamente os 
materiais e os equipamentos. 
- Aplica com facilidade as técnicas 
descritas pelo professor. 

 
- Utiliza/manipula os materiais 
e os equipamentos. 
- Aplica, embora com falhas, as 
técnicas descritas pelo 
professor. 

 
- Utiliza/manipula 
incorretamente os materiais e os 
equipamentos. 
- Não aplica as técnicas descritas 
pelo professor. 

Domínio Tático 

- Realiza as ações táticas solicitadas 
pelo professor, de acordo com as 
suas capacidades. 

 - Realiza as ações táticas 
solicitadas pelo professor, de 
acordo com as suas 
capacidades, embora com 
falhas. 

 - Não realiza as ações táticas 
solicitadas pelo professor. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas solicitadas de 
modo confiante. 
 

 
- Realiza algumas tarefas, mas 
procura o apoio do professor. 

 
- Não realiza as tarefas, nem 
solicita apoio do professor. 

Compromisso 

- Demonstra interesse pelo seu 
papel. 
- Pondera as suas atitudes. 

 - Demonstra pouco interesse 
pelo seu papel. 
- Pondera pouca as suas 
atitudes. 

 
- Não demonstra interesse pelo 
seu papel.  
- Não pondera as suas atitudes. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO DE GRUPO (processo) Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Colaboração  

• Partilha as suas ideias com os 
restantes elementos do grupo 
e presta ajuda nas tarefas.  

 
• Partilha as suas ideias e 

auxilia pontualmente na 
realização de tarefas.  

 
• Não partilha as suas ideias 

com os restantes elementos 
do grupo, nem auxilia os 
colegas nas tarefas.  

Negociação  

• Negocia consensos que 
conduzem à resolução da 
tarefa, interagindo de modo 
empático, tolerante e crítico. 

 
• Negocia consensos que 

conduzem à resolução da 
tarefa, revelando algumas 
fragilidades na interação. 

 
• Não negocia consensos que 

conduzem à resolução da 
tarefa. 

Assertividade  

• Contribui de forma convicta 
com conhecimentos e saberes 
ajustados relativamente às 
propostas / ideias / soluções 
relacionadas com o 
tema/assunto em discussão.  

 
• Contribui com conhecimentos 

e saberes ajustados 
relativamente às propostas / 
ideias / soluções relacionadas 
com o tema/assunto em 
discussão. 

 
• Não contribui com 

conhecimentos nem saberes.  

Envolvimento 
• Contribui ativamente para a 

resolução da tarefa no prazo 
estabelecido.  

 
• Contribui para a resolução 

da tarefa no prazo 
estabelecido.  

 
• Não contribui para a 

resolução da tarefa no prazo 
estabelecido.  

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO DE GRUPO (processo) Versão 2 (ACS) 



 
 

 

 

 

 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Colaboração 
- Partilha as suas ideias e colabora com 
os colegas. 

 - Partilha, às vezes, as suas ideias.  - Não partilha as suas ideias. 

Autonomia 
- Realiza as tarefas solicitadas de modo 
confiante. 

 - Realiza algumas tarefas, mas 
procura o apoio do professor. 

 - Não realiza as tarefas, nem solicita 
apoio do professor. 

Responsabilidade 
-Prepara as atividades com interesse.  - Prepara a atividade, mas com 

dificuldades no cumprimento das 
regras. 

 - Não prepara a atividade. 

Suporte de comunicação 
- Utiliza suportes tecnológicos para 
comunicar. 

 - Utiliza suportes tecnológicos 
inócuos. 

 - Não utiliza suportes tecnológicos. 



 
 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO DE PESQUISA / PESQUISA ESCRITA  Versão 1 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Planeamento 

• Respeita o tema dado. 
• Elabora uma análise dos tópicos destacados 

sobre o assunto com a finalidade de 
encontrar a(s) resposta(s) à(s) pergunta(s). 

• Cria um plano de trabalho. 

 
• Respeita parcialmente o tema dado. 
• Elabora de forma superficial uma análise dos 

tópicos destacados sobre o assunto. 
• Cria um plano de trabalho desorganizado. 

 
• Não respeita o tema dado. 

Relevância 
da 

informação 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a 
informação e estabelece de forma crítica 
relações de conteúdo que sustentam as 
informações veiculadas. 

 
• Seleciona, analisa, organiza e regista a 

informação, mas não estabelece de forma 
crítica relações de conteúdo que sustentam as 
informações veiculadas. 

 
• Não há evidências de seleção, de 

análise, de organização e de registo 
da informação. 

Coesão e 
Coerência 

• Assegura a Coesão: 
− articulando os vários componentes do 

texto (palavras, orações, frases e 
parágrafos); 

− usando um leque alargado de recursos 
linguísticos, nomeadamente conetores; 

− usando corretamente a pontuação. 
• Assegura a Coerência: 
− transmitindo as ideias com 

lógica/sequência e qualidade discursiva;  
− usando vocabulário diversificado e 

adequado ao tema; 
• evidenciando um progresso eficiente da 

informação. 

 • Coesão: Apresenta falhas pontuais nos três 
aspetos em avaliação, ou falhas significativas 
em dois desses aspetos 

 
• Coerência: Apresenta falhas pontuais nos três 

aspetos em avaliação, ou falhas significativas 
em dois desses aspetos 

 • Não assegura a coesão nem a coerência. 

Reflexão 

• Respeita os princípios do trabalho 
intelectual.  

• Não faz plágio. 
• Produz reflexão, formulando conclusões. 

 • Respeita com lacunas pontuais os princípios do 
trabalho intelectual. 

• Não faz plágio. 
• Produz conclusões incipientes. 

 • Não respeita os princípios do trabalho 
intelectual. 

• Faz plágio. 
• Não produz conclusões. 



 
 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO DE PESQUISA / PESQUISA ESCRITA Versão 2 (1º/2º CICLO) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5  4  3  2 1  

Planeamento 

• Respeita o tema dado. 
• Faz uma lista de perguntas sobre o tema 

(o que pretende saber sobre o tema). 
• Planifica as fases do trabalho. 

 
• Respeita parcialmente o tema dado. 
• Faz uma lista de perguntas incompleta 

sobre o tema (o que pretende saber sobre 
o tema). 

• Planifica com falhas as fases do trabalho. 

 
• Não respeita o tema dado. 
• Não faz uma lista de perguntas sobre 

o tema (o que pretende saber sobre o 
tema). 

• Não planifica as fases do trabalho. 

Relevância 
da 

informação 

• Revela domínio pleno dos conteúdos. 
• Seleciona a informação mais importante. 
• Organiza as ideias de forma lógica. 
• Utiliza vocabulário ajustado. 

 
• Revela falhas no domínio dos conteúdos. 
• Seleciona, com falhas, a informação mais 

importante. 
• Apresenta falhas na organização das ideias 

de forma lógica. 
• Utiliza, com falhas, vocabulário ajustado. 

 
• Não revela domínio dos conteúdos. 
• Não seleciona a informação 

importante. 
• Não organiza as ideias de forma 

lógica. 
• Não utiliza vocabulário ajustado. 

Coesão e 
Coerência 

 

• Articula palavras, frases e parágrafos. 
• Usa os conectores adequados. 
• Usa corretamente a pontuação. 
• Transmite as ideias com uma sequência 

lógica.  

 • Apresenta falhas pontuais nos três 
aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em dois desses aspetos.  

• Apresenta falhas pontuais no tópico em 
avaliação.  

 • Não cumpre nenhum dos descritores 
referidos nos outros níveis. 

Reflexão 

• Indica a origem da informação recolhida 
(livros, sites, link…)  

• Não faz plágio (não copia). 
• Regista conclusões (o que aprendeu 

sobre o tema). 

 • Indica a origem da informação recolhida 
(livros, sites, link…) com falhas.  

• Não faz plágio (não copia). 
• Regista conclusões incompletas (o que 

aprendeu sobre o tema). 

 • Não indica a origem da informação 
recolhida (livros, sites, link…)  

• Faz plágio (copia). 
• Não regista conclusões. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – TRABALHO DE PESQUISA / PESQUISA ESCRITA Versão 3 (ACS) 

CRITÉRIOS 
Descritores e níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Planeamento • Respeita o tema dado. 
• Cria um plano de trabalho. 

 
• Respeita parcialmente o tema dado. 
• Cria um plano de trabalho desorganizado. 

 
• Não respeita o tema dado. 

Relevância 
da 

informação 

• Seleciona e regista a informação 
essencial. 

 • Apresenta falhas na seleção e no registo de 
informação. 

 • Não há evidências de seleção e de 
registo da informação. 
 

Coesão e 
Coerência 

• Articula palavras, frases e parágrafos; 
• Usa os conectores adequados; 
• Usa corretamente a pontuação. 

 
• Transmite as ideias com uma sequência 

lógica 
 

 • Apresenta falhas pontuais nos três aspetos 
em avaliação, ou falhas significativas em 
dois desses aspetos  
 
• Apresenta falhas pontuais no tópico em 

avaliação. 

 • Não cumpre nenhum dos descritores 
referidos nos outros níveis.  

Reflexão 
• Não faz plágio. 
• Formula algumas conclusões sobre o 

tema. 

 • Não faz plágio. 
• Não produz conclusões. 

 • Faz plágio. 
 



 
 

 

 

 

Tarefa que é objeto de avaliação – QUESTIONAMENTO ORAL E ESCRITO (Adaptações Curriculares Significativas) 

CRITÉRIOS 
DESCRITORES E NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Compreensão 

- Compreende o enunciado e utiliza 
meios de resolução. 
- Apropria-se do conteúdo enunciado e 
utiliza meios eficazes de resolução. 

 
- Sente dificuldades na 
compreensão do enunciado. 
- Apropria-se do conteúdo 
enunciado, mas utiliza meios 
pouco eficazes de resolução. 

 
- Não compreende o enunciado.  

Rigor 

- Aplica estratégias para a resolução 
dos problemas. 
- Resolve o exercício de forma 
organizada, precisa e completa. 

 
- Apresenta dificuldade em 
selecionar as estratégias para a 
resolução dos problemas ao nível 
da organização e da completude. 

 
- Não responde ao que é pedido. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
Critérios de Avaliação 

Descritores e níveis de desempenho 

 



 
 

 

CRITÉRIOS 
+ 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
DO PASEO 

DESCRITORES/NÍVEIS DESEMPENHO  

5 4 3 2 1 

Adequação 
Raciocínio e resolução de 

problemas 

 

• Prepara a atividade, apropriando-se do 
problema/tema em discussão.  

• Usa fontes de forma adequada e efetiva, 
referindo-as ao apresentar os seus pontos de vista. 

• Aplica corretamente conceitos relevantes para a 
discussão do problema/tema. 

 • Prepara a atividade, mas revela lacunas 
na apropriação do problema/tema em 
discussão.  

• Usa fontes, referindo-as, pontualmente, 
ao apresentar os seus pontos de vista. 

• Aplica com imprecisões conceitos 
relevantes para a discussão do 
problema/tema. 

 • Não há evidências de 
apropriação do 
problema/tema em 
discussão. 

• Não aplica conceitos 
relevantes para a 
discussão do 
problema/tema. 

Afinação 
Sensibilidade Artística e 

Estética 

• Canta, a solo e em grupo, reportório variado com e 
sem acompanhamento instrumental, evidenciando 
notória confiança e domínio da técnica vocal. 

• Toca, a solo e em grupo, repertório variado com 
controle melódico, rítmico, dinâmica e elementos 
expressivos, com domínio da técnica instrumental. 

 • Canta, a solo e em grupo, reportório 
variado com e sem acompanhamento 
instrumental, evidenciando alguma 
confiança e domínio básico da técnica 
vocal. 

• Toca, a solo e em grupo, repertório 
variado com controle melódico, rítmico, 
dinâmica e elementos expressivos, com 
domínio básico da técnica instrumental. 

 • Não canta. 
• Não toca. 

Apropriação 
Sensibilidade estética e 

artística 

• Assimila o papel atribuído. 
• Revela flexibilidade e capacidade de adaptação. 
• Compreende a relevância das informações e a 

intencionalidade do texto. 
• Aplica os conceitos-chave da matéria em estudo. 

 • Assimila com pouca segurança o papel 
atribuído. 

• Revela pouca flexibilidade e capacidade 
de adaptação. 

• Revela algumas dificuldades na 
compreensão da relevância e da 
intencionalidade do texto. 

• Aplica com imprecisões os conceitos-

 • Não assimila o papel 
atribuído. 

 



 
 

 

chave da matéria em estudo. 

Argumentação 
Pensamento crítico e 
Pensamento criativo 

• Apresenta inequivocamente a posição defendida. 
• Evidencia domínio das competências 

argumentativas, apresentando argumentos 
persuasivos, razões ponderosas ou exemplos 
adequados e plausíveis a favor da perspetiva 
defendida ou contra perspetivas rivais da 
defendida. 

 • A posição defendida está apenas 
implícita. 

• A argumentação apresenta imprecisões, 
apesar de os argumentos serem 
persuasivos, as razões serem ponderosas 
ou exemplos adequados e plausíveis a 
favor da perspetiva defendida ou contra 
perspetivas rivais da defendida. 

 • A posição defendida, não 
é reconhecível. 

• Evidencia uma intenção 
argumentativa, mas as 
razões ou os argumentos 
apresentados a favor da 
perspetiva defendida ou 
contra perspetivas rivais 
da defendida, são fracos 
ou claramente falaciosos, 
ou os exemplos 
selecionados são 
inadequados. 

Autonomia 
Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

• Realiza as tarefas de modo independente e 
confiante. 

 • Recorre ao docente quando tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por si. 

 • Não persiste na 
realização das tarefas, 
nem recorre ao docente. 

Assertividade 
Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

• Contribui de forma convicta com conhecimentos e 
saberes ajustados relativamente às propostas / 
ideias / soluções relacionadas com o tema/assunto 
em discussão. 

 • Contribui com conhecimentos e saberes 
ajustados relativamente às propostas / 
ideias / soluções relacionadas com o 
tema/assunto em discussão. 

 • Não contribui com 
conhecimentos nem 
saberes. 

Atratividade 
Sensibilidade estética e 

artística 

• Apresenta legibilidade textual e ilustrações 
adequadas e de boa qualidade pictórica. 

 • Apresenta legibilidade textual, mas as 
ilustrações não preenchem um dos 
requisitos (adequação ou qualidade). 

 • Não apresenta 
legibilidade textual nem 
ilustrações de qualidade 
pictórica. 

Coesão e Coerência • Assegura a Coesão:  • Coesão: Apresenta falhas pontuais nos  • Não assegura a coesão 



 
 

 

Linguagens e textos − articulando os vários componentes do texto 
(palavras, orações, frases e parágrafos); 

− usando um leque alargado de recursos 
linguísticos, nomeadamente conetores; 

− usando corretamente a pontuação. 
• Assegura a Coerência: 
− transmitindo as ideias com lógica/sequência e 

qualidade discursiva;  
− usando vocabulário diversificado e adequado 

ao tema; 
− evidenciando um progresso eficiente da 

informação. 

três aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em dois desses aspetos 

 
• Coerência: Apresenta falhas pontuais 

nos três aspetos em avaliação, ou falhas 
significativas em dois desses aspetos. 

nem a coerência. 

Colaboração 
Relacionamento 

interpessoal 

• Partilha as suas ideias com os restantes 
elementos do grupo e presta ajuda nas tarefas. 

 • Partilha as suas ideias e auxilia 
pontualmente na realização de tarefas. 

 • Não partilha as suas 
ideias com os restantes 
elementos do grupo, nem 
auxilia os colegas nas 
tarefas. 

Competência técnica 
Saber Científico e Saber 

Tecnológico 

• Manipula corretamente os materiais e os 
equipamentos e domina com destreza as 
técnicas. 

 • Manipula os materiais e os 
equipamentos e domina as técnicas, 
com falhas. 

 • Manipula incorretamente 
os materiais e os 
equipamentos e não 
domina as técnicas. 

Completude 
Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

• Apresenta registo de todos os dados / passos 
necessários à realização das tarefas. 

 • Apresenta registo de parte dos dados / 
passos necessários à realização das 
tarefas. 

 • Os registos existentes 
não asseguram a 
realização das tarefas. 

Composição Musical 
Saber científico e saber 

• Compõe demonstrando afinação, rigor rítmico e 
domínio da notação musical e andamentos. 

 

 • Compõe, demonstrando falhas na 
afinação, no rigor rítmico, no domínio 
da notação musical e andamentos. 

 • Não compõe com: 
afinação, rigor rítmico, 
notação musical e 



 
 

 

tecnológico • Compõe pequenas peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música e 
utilizando recursos diversos. 

 
• Compõe com falhas pequenas peças 

musicais, combinando e manipulando 
alguns elementos da música e 
utilizando poucos recursos. 

andamentos. 
 
• Não compõe pequenas 

peças musicais 

Compreensão 
Raciocínio e resolução de 

problemas 

• Apropria-se do conteúdo enunciado e utiliza 
meios eficazes de resolução. 

 • Apropria-se do conteúdo enunciado, 
mas utiliza meios pouco eficazes de 
resolução. 

 • Não responde ao que é 
pedido. 

Compreensão Auditiva 
Raciocínio e resolução de 

problemas 

• Compreende: 
- diferentes conceitos musicais; 
- as funções dos símbolos musicais. 

 • Comete incorreções na compreensão:  
- de diferentes conceitos musicais 
- das funções dos símbolos 

 • Não compreende: 
- diferentes conceitos musicais; 

- as funções dos 
símbolos musicais. 

Compromisso 
Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

• Responsabiliza-se pelo seu papel. 
• Pondera as ações próprias e alheias em função do 

bem comum. 

 • Revela pouca responsabilidade pelo seu 
papel. 

• Revela pouca ponderação nas ações 
próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 • Não se responsabiliza 
pelo seu papel. 

Composição musical 
Saber científico e saber 

tecnológico 

• Compõe demonstrando afinação, rigor rítmico e 
domínio da notação musical e andamentos. 

• Compõe pequenas peças musicais, combinando e 
manipulando vários elementos da música e 
utilizando recursos diversos. 

 • Compõe, demonstrando falhas na 
afinação, no rigor rítmico, no domínio 
da notação musical e andamentos. 

• Compõe com falhas pequenas peças 
musicais, combinando e manipulando 
alguns elementos da música e 
utilizando poucos recursos. 

 

 • Não compõe com: 
afinação, rigor rítmico, 
notação musical e 
andamentos. 

• Não compõe pequenas 
peças musicais. 

Comunicação • Comunica e representa objetos do mundo visível  • Apresenta falhas na análise e  • Apresenta grandes falhas 



 
 

 

Sensibilidade estética e 
artística 

com elevada coerência formal e morfológica. representação da morfologia, mas 
reformula erros e produz reflexão com 
base nas orientações do professor. 

na análise e 
representação das 
formas e não reflete nem 
reformula os erros. 

Consistência 
Bem-Estar, Saúde e 

Ambiente 

• Revela um padrão uniforme na correta execução 
dos gestos técnicos / conteúdos solicitados. 

 • Revela, embora com falhas, um padrão 
uniforme na correta execução dos gestos 
técnicos / conteúdos solicitados. 

 • Não executa os gestos 
técnicos / conteúdos 
solicitados. 

Coordenação logística 
Informação e 
comunicação 

• Participa na preparação da atividade: 
- dando sugestões oportunas para o seu bom 
funcionamento; 
- construindo os materiais necessários para o 
desenrolar da atividade (quando aplicável). 

 • Participa na preparação da atividade, 
mas nem sempre dá sugestões 
oportunas e/ou constrói os materiais 
para o desenrolar da atividade (quando 
aplicável). 

 • Não participa na 
preparação da atividade. 

Correção Linguística 
Linguagens e textos 

• Respeita as regras da escrita na: 
− construção frásica; 
− flexão verbal; 
− concordância em género e número. 

• Respeita o rigor e a variedade lexical. 
• Respeita a ortografia (0 a 3 erros). 

 
• Apresenta falhas pontuais nas regras da 

escrita, nos três aspetos em avaliação, 
ou falhas significativas em um desses 
aspetos. 

• Apresenta falhas pontuais no rigor e 
variedade lexical. 

• Apresenta falhas ao nível da ortografia 
(de 8 a 11 erros). 

 
• Não respeita as regras da 

escrita. 
• Não respeita o rigor e 

variedade lexical. 
• Apresenta falhas ao nível 

da ortografia (mais que 
15 erros). 

Consciência ambiental 
Bem-estar, saúde e 

ambiente 

• Assume atitudes de preservação do meio 
ambiente, respeitando o espaço destinado à 
realização da atividade. 

 • Assume atitudes de preservação do meio 
ambiente, respeitando o espaço 
destinado à realização da atividade. 

 • Assume atitudes de 
preservação do meio 
ambiente, respeitando o 
espaço destinado à 
realização da atividade. 

Consistência • Revela um padrão uniforme na correta execução  • Revela, embora com falhas, um padrão  • Não executa os gestos 



 
 

 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

dos gestos técnicos / conteúdos solicitados. uniforme na correta execução dos gestos 
técnicos / conteúdos solicitados. 

técnicos / conteúdos 
solicitados. 

Criatividade 

Sensibilidade Estética e 
Artística 

• Contribui sempre com sugestões muito oportunas 
para a construção da coreografia / esquema, 
atendendo aos critérios solicitados. 

 • Contribui por vezes com sugestões 
oportunas para a construção da 
coreografia / esquema, atendendo aos 
critérios solicitados. 

 • Não contribui com 
sugestões para a 
construção da 
coreografia / esquema. 

Criatividade Musical 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Contribui sempre com sugestões muito oportunas 
na improvisação e composição atendendo aos 
critérios solicitados. 

 • Contribui por vezes com sugestões 
oportunas na improvisação e 
composição atendendo aos critérios 
solicitados. 

 • Não contribui com 
sugestões na 
improvisação e 
composição. 

Desenvolvimento 
temático 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Transmite de forma consistente a informação 
inerente ao tema 

• Explicita e fundamenta as ideias de forma clara e 
criativa/original 

• Usa uma variedade vocabular apropriada e 
rigorosa 

 • Transmite de forma superficial a 
informação inerente ao tema 

• Explicita e fundamenta as ideias de 
forma simples e objetiva 

• Usa um vocabulário pouco variado, mas 
apropriado. 

 • Não trata o tema 
proposto e o texto 
apresentado não cumpre 
nenhum dos aspetos 
necessários ao 
desenvolvimento do 
tema. 

Dicção 

Linguagens e textos 

• Pronuncia com clareza e articula corretamente as 
palavras. 

 • Pronuncia e articula com falhas pontuais 
as palavras. 

 • Não pronuncia nem 
articula corretamente as 
palavras. 

Domínio tático 

Saber Científico, Técnico e 

• Realiza com oportunidade e correção todas as 
ações táticas, adequando-as plenamente ao 
desenrolar da situação jogada. 

 • Realiza com alguma oportunidade e 
alguma correção as ações táticas, 
adequando-as razoavelmente ao 
desenrolar da situação jogada. 

 • Não realiza as ações 
táticas necessárias. 



 
 

 

Tecnológico 

Domínio Técnico 
Consciência e Domínio do 

Corpo 

• Realiza e analisa as provas de aptidão física (ex.: 
programa FITescola®), cumprindo integralmente o 
protocolo estabelecido. 

 • Realiza e analisa a generalidade das 
provas de aptidão física (e.: programa 
FITescola®), mas nem sempre cumpre 
corretamente com o protocolo 
estabelecido. 

 • Não realiza e nem analisa 
as provas de aptidão 
física (programa 
FITescola®) ou apresenta 
falhas graves na aplicação 
do protocolo 
estabelecido. 

Entoação 
Sensibilidade estética e 

artística 

• É expressivo e adequa o tom de voz ao sentido do 
texto. 

 • Apresenta falhas pontuais ao nível da 
expressividade e da adequação do tom 
de voz ao sentido do texto. 

 • Não é expressivo nem 
adequa o tom de voz ao 
sentido do texto. 

Envolvimento 
Bem-Estar, Saúde e 

Ambiente 

• Contribui ativamente para a resolução da tarefa no 
prazo estabelecido. 

 • Contribui para a resolução da tarefa no 
prazo estabelecido. 

 • Não contribui para a 
resolução da tarefa no 
prazo estabelecido. 

Execução 
Bem-Estar, Saúde e 

Ambiente 

• Situa-se no nível atlético de aptidão física, de 
acordo com a tabela de referência do 
programa FITescola®. 

 • Situa-se na zona saudável de 
aptidão física, de acordo com a 
tabela de referência do programa 
FITescola®. 

 • Situa-se muito abaixo na 
zona saudável de aptidão 
física, de acordo com a 
tabela de referência do 
programa FITescola®, ou 
não realiza os testes. 

Fluência 
Linguagens e textos 

• Liga de forma encadeada palavras, orações e 
frases. 

 • Apresenta falhas pontuais na ligação 
encadeada de palavras, orações e 
frases. 

 • Não liga de forma 
encadeada palavras, 
orações e frases. 

Fruição • Manifesta prazer e interesse pela leitura, 
ampliando autonomamente competências. 

 • ▪ Revela algum prazer e interesse pela 
leitura, sendo necessária 

 • Não revela interesse pela 



 
 

 

Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

monitorização pontual. leitura. 

Identificação Auditiva 
Sensibilidade estética e 

artística 

• Desenvolve conceitos musicais através da 
identificação auditiva de excertos de diferentes 
estilos e géneros musicais 

•  Identifica auditivamente vocabulário e 
simbologias para documentar, descrever e 
comparar diversas peças musicais. 

 • Desenvolve, com falhas pontuais, 
conceitos musicais através da 
identificação auditiva de excertos de 
diferentes estilos e géneros musicais. 

• Apresenta falhas pontuais na 
identificação auditiva de vocabulário e 
simbologias para documentar, 
descrever e comparar diversas peças 
musicais. 

 • Não desenvolve 
conceitos musicais 
através da identificação 
auditiva de excertos de 
diferentes estilos e 
géneros musicais. 

• Não identifica 
auditivamente 
vocabulário e 
simbologias para 
documentar, descrever e 
comparar diversas peças 
musicais. 

Improvisação 
Sensibilidade estética e 

artística 

• Improvisa, combinando e manipulando vários 
elementos da música, com afinação e rigor 
rítmico. 

• Improvisa, demonstrando total domínio da 
notação musical e andamentos. 

 • Improvisa, combinando e manipulando 
vários elementos da música, 
demonstrando falhas na afinação e/ou 
no rigor rítmico. 

• Improvisa, demonstrando algum 
domínio da notação musical e 
andamentos. 

 • Não improvisa com 
afinação nem com rigor 
rítmico. 

• Não improvisa com 
notação musical e 
andamentos. 

Inferência 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

▪ Deteta e descodifica elementos simbólicos, marcas 
de estilo (recursos expressivos / usos artísticos da 
linguagem) e intenção crítica. 

• ▪ Revela capacidade de interpretar e construir 

 ▪ Efetua uma leitura maioritariamente 
centrada nos acontecimentos/peripécias à 
superfície, sem se aperceber dos aspetos 
artísticos e simbólicos. 

 • Não revela capacidade 
de 
apreensão/compreensão 
dos fragmentos lidos. 



 
 

 

significados subliminares. • ▪ Interpreta apenas 
denotativamente a mensagem 
textual. 

Interação 
Relacionamento 

interpessoal 
 

• Manifesta desenvoltura na comunicação verbal e 
não-verbal: 
− linguagem corporal adequada, que demonstra 

autoconfiança;  
− tom de voz audível e entoação correta; 
− dicção padronizada; 
− contacto visual adequado; 
• fluência/ritmo ajustados. 

 • Apresenta um discurso com falhas 
na fluência ou na comunicação. 

 • O discurso não é fluente 
e apresenta dificuldades 
ao nível da comunicação. 

Interpretação 
Saber científico, técnico e 

tecnológico 

• Compreende o enunciado, identificando os 
passos a seguir.  

 • Compreende o enunciado, mas 
apresenta alguma dificuldade na 
identificação dos passos a seguir. 

 • Não compreende o 
enunciado. 

Intertextualidade 
(homo e heteroautoral) 

Linguagens e textos 

− ▪ Reconhece e/ou pesquisa a presença de 
modalidades de intertextualidade (alusões, 
citações, imitações criativas, paráfrases, 
paródias), estabelecendo correlações 
temáticas, estilísticas ou contextuais com 
outros textos/autores. 

 • ▪ Perceciona algumas modalidades de 
intertextualidade, mas não estabelece as 
correlações possíveis. 

 • Não mobiliza 
conhecimentos que lhe 
permitam identificar 
qualquer modalidade de 
intertextualidade nos 
fragmentos lidos. 

Negociação 
Relacionamento 

interpessoal 

− Negocia consensos que conduzem à resolução 
da tarefa, interagindo de modo empático, 
tolerante e crítico. 

 • Negocia consensos que conduzem à 
resolução da tarefa, revelando algumas 
fragilidades na interação. 

 • Não negocia consensos 
que conduzem à 
resolução da tarefa. 

Originalidade 
Pensamento crítico e 

− Apresenta uma organização espacial textual e 
imagética harmoniosa e inovadora. 

 • Apresenta uma organização espacial 
textual e imagética harmoniosa, mas 
pouco inovadora. 

 • Não se observam 
elementos harmoniosos 
e/ou inovadores. 



 
 

 

pensamento criativo 

Organização 
Informação e 

comunicação/ Linguagens 
e textos 

• Assegura a estrutura do texto, integrando:  
− a introdução;  
− o desenvolvimento com sequência de 

factos/ideias; 
− a conclusão. 

• Redige um texto respeitando o número pré-
definido de palavras/páginas. 
− Respeita as marcas de género e o formato 

textual. 

 • Assegura a estrutura do texto com falhas 
pontuais nos três aspetos em avaliação, 
ou falhas significativas em dois desses 
aspetos. 

• Redige um texto não respeitando o 
número de palavras/páginas (entre 10% 
a 20% aquém ou além do limite 
indicado). 

• Evidencia lacunas no respeito pelas 
marcas de género e formato textual. 

 • Não assegura a estrutura 
do texto. 

• Redige um texto não 
respeitando o número de 
palavras/páginas (≥ 30% 
aquém ou além do limite 
indicado). 

• Não respeita as marcas 
de género e o formato 
textual. 

Persuasão 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Expõe com convicção o seu ponto de vista; 
• Emite juízos de valor apresentando exemplos 

pertinentes que o comprovam; 
• Emite afirmações/constatações de um modo 

muito pessoal e criativo. 

 • Expõe com alguma convicção o seu 
ponto de vista. 

• Emite juízos de valor sem exemplificar. 

 • Não consegue expor nem 
emitir juízos de valor 
sobre o seu ponto de 
vista. 

Planeamento 
Informação e 
comunicação 

• Respeita o tema dado. 
• Elabora uma análise dos tópicos destacados sobre 

o assunto com a finalidade de encontrar a(s) 
resposta(s) à(s) pergunta(s). 

• Cria um plano de trabalho. 

 • Respeita parcialmente o tema dado. 
• Elabora de forma superficial uma análise 

dos tópicos destacados sobre o assunto. 
• Cria um plano de trabalho 

desorganizado. 

 • Não respeita o tema 
dado. 

Postura 
Consciência e domínio do 

corpo 

• Adota uma postura corporal correta a cantar e a 
tocar. 

 • Adota uma postura corporal nem 
sempre correta a cantar e a tocar. 

 • Adota uma postura 
corporal incorreta a 
cantar e a tocar. 

Problematização 
Desenvolvimento pessoal 

• Faz inferências oportunas e adequadas. 
• Abre novos caminhos de discussão. 

 • As inferências não são oportunas ou 
não são adequadas. 

 • Não faz inferências. 



 
 

 

                                                            
8 No caso de relatórios de caráter mais científico deve ainda considerar-se os Objetivos e a Fundamentação Teórica 

9 No caso de relatórios de caráter mais científico deve ainda considerar-se o Protocolo Experimental, a Apresentação de Dados e a Análise de Resultados. 

e autonomia 

Raciocínio lógico 
Raciocínio e resolução de 

problemas 

• Aplica estratégias de resolução adequadas e 
apresenta o resultado correto. 

 • Seleciona a estratégia de resolução 
adequada, mas com incorreções que 
comprometem o resultado. 

 • Não responde ao que é 
pedido. 

Reflexão 
Raciocínio e resolução de 

problemas 

• Respeita os princípios do trabalho intelectual.  
• Não faz plágio. 
• Produz reflexão, formulando conclusões. 

 • Respeita com lacunas pontuais os 
princípios do trabalho intelectual. 

• Não faz plágio. 
• Produz conclusões incipientes. 

 • Não respeita os 
princípios do trabalho 
intelectual. 

• Faz plágio. 
• Não produz conclusões. 

Regras formais 
Linguagens e textos 

 
 

• Respeita a estrutura e a apresentação gráfica do 
Relatório: capa; índice; título; introdução8; 
desenvolvimento9; conclusão; considerações 
finais; fontes. 

• Apresenta um aspeto cuidado. 
• Respeita as normas relativas à formatação e à 

indicação das fontes de acordo com o Guião de 
Pesquisa - Literacia da Informação adotado no 
Agrupamento.  

 • Respeita com lacunas a estrutura e a 
apresentação gráfica do Relatório. 

• Apresenta um aspeto pouco cuidado. 
• Evidencia lacunas no cumprimento de 

algumas orientações do Guião de 
Pesquisa - Literacia da Informação 
adotado no Agrupamento. 

 • Não respeita a estrutura 
e a apresentação gráfica 
do Relatório. 

• Não apresenta um 
aspeto cuidado. 

• Não cumpre as 
orientações do Guião de 
Pesquisa - Literacia da 
Informação adotado no 
Agrupamento. 

Relevância da Informação 
Informação e 

• Seleciona, analisa, organiza, regista a informação e 
estabelece de forma crítica relações de conteúdo 

 • Seleciona, analisa, organiza e regista a 
informação, mas não estabelece de 

 • Não há evidências de 
seleção, de análise, de 



 
 

 

comunicação/Pensamento 
crítico e pensamento 

criativo 

que sustentam as informações veiculadas. forma crítica relações de conteúdo que 
sustentam as informações veiculadas. 

organização e de registo 
da informação. 

Representação 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Interioriza o seu papel e coopera com o(s) 
interlocutores em jogo comunicativo. 

• Revela criatividade e capacidade de cativar e 
interagir com a audiência. 

 • Interioriza o seu papel, mas nem sempre 
coopera com o(s) interlocutores em jogo 
comunicativo. 

• Revela pouca criatividade e capacidade 
de cativar e interagir com a audiência. 

 • Não interioriza o seu 
papel. 

Reprodução 
Sensibilidade estética e 

artística 

• Aplica os conhecimentos adquiridos, 
reproduzindo-os de forma clara. 

• Aplica e reproduz diferentes códigos e convenções 
de leitura, escrita e notação musical. 

 • Aplica os conhecimentos adquiridos, mas 
apresenta falhas na sua reprodução.  

• Aplica e reproduz com algumas falhas 
diferentes códigos e convenções de 
leitura, escrita e notação musical. 

 • Não aplica os 
conhecimentos 
adquiridos nem os 
reproduz. 

• Não aplica nem reproduz 
os diferentes códigos e 
convenções de leitura, 
escrita e notação 
musical. 

Responsabilidade 
Bem-Estar, Saúde e 

Ambiente 

• Prepara a atividade, respeitando: 
− o cumprimento do tempo de execução; 
− os procedimentos e as normas de segurança; 
− o evitamento de desperdício; 

• a apropriação dos instrumentos de recolha de 
dados. 

 • Prepara a atividade, apresentando falhas 
ao nível: 
− do cumprimento do tempo de 

execução; 
− dos procedimentos e as normas de 

segurança; 
− do evitamento de desperdício; 

• da apropriação dos instrumentos de 
recolha de dados. 

 • Não prepara a atividade.  

Rigor • Resolve o exercício de forma organizada, precisa e  • Apresenta lacunas ao nível da  • Não responde ao que é 



 
 

 

Saber científico, técnico e 
tecnológico 

completa. organização, da precisão ou da 
completude. 

pedido. 

Rigor Rítmico 
Saber científico e saber 

tecnológico 

• Respeita a duração de todas as figuras rítmicas (Som 
e Silêncio), mantendo sempre o andamento correto. 

 • Respeita a duração de algumas figuras 
rítmicas (Som e Silêncio) e mantém o 
andamento correto. 

 • Não respeita a duração 
das figuras rítmicas (Som 
e Silêncio) e não mantém 
o andamento. 

Ritmo 
Linguagens e textos 

• Lê com padrão rítmico consistente.   • Lê com padrão rítmico irregular.  • Não lê com padrão 
rítmico consistente. 

Ritmo Coreográfico 
Consciência e Domínio do 

Corpo 

• Mantém ao longo de toda a coreografia / esquema 
um adequado ritmo de execução; 

• Adequa plenamente os movimentos / gestos 
técnicos ao ritmo da música (quando aplicável). 

 • Mantém ao longo de toda a coreografia 
/ esquema um razoável ritmo de 
execução; 

• Adequa razoavelmente os movimentos / 
gestos técnicos ao ritmo da música 
(quando aplicável). 

 • Não mantém ao longo 
de toda a coreografia / 
esquema um adequado 
ritmo de execução; 

• Não adequa os 
movimentos / gestos 
técnicos ao ritmo da 
música (quando 
aplicável). 

Seleção 
Raciocínio e resolução de 

problemas 

• ▪ Revela capacidade de escolha segundo géneros 
diversificados, anseios ou conhecimentos prévios. 

 • ▪ Aceita/Pede sugestões no processo de 
escolha. 

 • ▪ Não manifesta 
entusiasmo no processo 
de escolha. 

Sistematização 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Analisa os resultados obtidos comparando o ponto 
de partida com o ponto de chegada. 

• Utiliza a linguagem científica adequada para 
explicitar o seu raciocínio. 

 • Apresenta lacunas na análise dos 
resultados obtidos. 

• Apresenta imprecisões ao nível da 
linguagem científica para explicitar o 
seu raciocínio. 

 • Não responde ao que é 
pedido. 



 
 

 

 

 

 

Suportes de comunicação 
Saber científico, técnico e 

tecnológico 

• Utiliza suportes visuais e/ou multimédia 
motivadores e adequados 

• Orienta a comunicação por um guião de tópicos, 
que consulta discretamente, sem quebras na 
comunicação 

• Limita a leitura a excertos textuais curtos, quando 
oportunos, para ilustrar e destacar aspetos 
importantes da comunicação 

 • Utiliza suportes visuais e/ou multimédia 
inócuos 

• Orienta a comunicação por um guião de 
tópicos, que consulta com quebras na 
comunicação 

• Substitui parte da comunicação oral pela 
leitura do texto que elaborou 
previamente 

 • Não utiliza suportes 
visuais e/ou multimédia 

• Substitui a comunicação 
oral pela leitura integral 
texto que elaborou 
previamente 
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