CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
3.º CICLO ENSINO BÁSICO | 8.º ANO
ANO LETIVO 2020/2021

PORTARIA N.º 223-A/2018 DE 3 DE AGOSTO DE 2018
Artº 18.º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo
com as prioridades e opçõescurriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em
conta, designadamente:
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) As Aprendizagens Essenciais;
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho,
em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
3 - Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que
respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver.
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PORTUGUÊS

- Linguagens e textos

Domínios de
Competências

Competência da língua
- domínio específico (A.E.)

POND
ERAÇ
ÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do aluno)

Conhecimentos
20%

- Informação e comunicação
- Raciocínio e resolução de
problemas
- Pensamento crítico e
pensamento criativo

- ORALIDADE
(compreensão e expressão)
e

Capacidades
- LEITURA

- Sensibilidade estética e artística
- Saber científico, técnico e
tecnológico
- Bem-estar, saúde e ambiente

60%
- EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Atitudes

- Consciência e domínio do corpo
- Desenvolvimento pessoal e
autonomia
- Relacionamento interpessoal
-

- ESCRITA

- GRAMÁTICA
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Desempenhos - A.E.
(descritores de operacionalização dos domínios)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Compreender o texto oral e a sua intenção
comunicativa.
- Usar a palavra com fluência e correção em
intervenção formal (pontos de vista e opiniões) e
exposição oral resultante de pesquisa, de acordo
com tema e objetivo definidos.

- Questões de aula
(questionário /
pesquisa / produção)

- Ler integralmente e interpretar obras literárias
narrativas, líricas e dramáticas, reconhecendo
características e especificidades de diferentes
tipologias textuais.
- Cruzar diferentes fontes e instrumentos diversos e
credíveis (livros, jornais, Internet, redes sociais)
para mobilização de informação e transformação
em conhecimento.
- Respeitar a propriedade intelectual, identificando
as fontes.
- Desenvolver um projeto de leitura, reunindo
objetivos pessoais e obras propostas e/ou
obrigatórias.

- Apresentação oral

- Ficha de trabalho
- Ficha de avaliação

- Projeto (trabalho
individual, em
grupo/par)
- Portefólio/caderno
diário
- Relatório de atividades
- Trabalho de casa
- Ficha de auto e
heteroavaliação

- Identificar, explicar e utilizar recursos expressivos
na construção de sentidos.
- Reconhecer, analisar e aplicar conceitos, saberes
e procedimentos na resolução de problemas.
- Elaborar textos, respeitando objetivos,
destinatários, finalidades e géneros diversificados.
- Escrever com clareza e propriedade vocabular,
rigor linguístico, ortográfico e de pontuação.
- Identificar, analisar e aplicar conceitos e saberes
ligados à representação gráfica e classe de
palavras, à morfologia, sintaxe e semântica.
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Domínios de
Competências

Competência da língua
- domínio específico (A.E.)

POND
ERAÇ
ÃO

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do aluno)

20%

ENSINO PRESENCIAL
- EU
- EU E OS OUTROS

Desempenhos - A.E.
(descritores de operacionalização dos domínios)

- Ser responsável, empenhado e autónomo.
- Ser cooperante, revelar consciência ética e
relacional.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade,
assiduidade, material necessário às aulas,
cumprimento de prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de
comunicação, não perturbando o
desenvolvimento das atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos
digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao
contexto de sala de aula, de acordo com o código
de conduta constante dos princípios orientadores
do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos
humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

ENSINO A DISTÂNCIA
- EU
- EU E OS OUTROS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Observação do
trabalho em aula
- Observação de
comportamentos e
atitudes

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a
câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência

NÍVEIS DE DESEMPENHO
NÍVEL 1
(0 – 19 %)

NÍVEL 2
(20 – 49 %)

NÍVEL 3
(50 – 69 %)

NÍVEL 4
(70 – 89 %)

NÍVEL 5
(90 – 100 %)

Nunca

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre
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Inglês
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

Áreas temáticas/ situacionais
-

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

Compreensão escrita - 30%
Compreender textos informativos sobre temas abordados no domínio intercultural
(personalidades do meio artístico, o mundo dos adolescentes); reconhecer a linha geral
de argumentação de um texto, mas não necessariamente de forma pormenorizada;
identificar as principais conclusões em textos de opinião; ler textos adaptados de leitura
extensiva.

Atividades escolares e de lazer;
situações quotidianas;
serviços;
plano para o futuro;
hábitos e rotinas;
tipos de habitação;
eventos escolares e festividades.

Interação escrita – 10%
Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando formulários,
mensagens e textos.

80%

Testes escritos
Compreensão escrita,
Interação escrita, Produção
escrita
Tarefas relativas a leitura
extensiva
Produção e interação
escrita ou oral

Produção escrita – 20%
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso do quotidiano; escrever ou
responder a uma carta informal, email, tweet; escrever uma notícia para o jornal da
escola.

Tarefas de escrita
Produção e interação
escrita

Compreensão oral – 10%
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; acompanhar
informações com algum pormenor.

Registos de compreensão
oral
Compreensão oral

Interação oral – 15%
Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor; trocar informações
relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando questionado diretamente;
interagir, com correção, para obter bens e serviços.

Registos de observação
direta
Interação e produção oral

Produção oral – 15%
Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas; falar sobre atividades
escolares e de lazer; falar sobre o mundo dos adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies,
moda, estados emocionais, por exemplo, expressar a sua opinião; interagir, com.
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Nota: As Competências
Intercultural e Estratégica
são desenvolvidas
transversalmente em
articulação com a
Competência Comunicativa
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona
por videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)
Nunca

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 8.º ANO

PÁGINA 6 / 40

MATEMÁTICA
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos. (A)
- Informação e
comunicação. (B)
- Raciocínio e resolução de
problemas. (C)
- Pensamento crítico e
pensamento criativo. (D)
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia. (F)
- Bem-estar, saúde e
ambiente. (G)
- Sensibilidade estética e
artística. (H)
- Saber científico, técnico e
tecnológico. (J)

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

- Números e operações

-

Interpreta e comunica com correção em linguagem matemática.
Mobiliza conhecimentos matemáticos adquiridos para resolver problemas.
Estabelece conexões entre os diversos temas da matemática.
Elabora estratégias de resolução de problemas matemáticos.
Resolve problemas matemáticos.
Utiliza tecnologia (calculadora) para resolver problemas numericamente ou outros.
Compreende e aplica novos conceitos matemáticos.
Resolve problemas em que a matemática se relaciona com outras áreas do
conhecimento.
- Utiliza tecnologia (calculadora, programas de geometria dinâmica ou outros) para
pesquisar e investigar conjeturas.
- Comunica com clareza e rigor, utilizando uma linguagem científica para explicar
raciocínios.

- Geometria e Medida

- Álgebra
80%
- Organização e tratamento de
dados

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Testes de avaliação;
- Questões Aula;
- Minifichas;
- Trabalhos individuais, em
pares ou em grupo;
- Portefólios;
- Registos de obs. direta
(ex. interação oral,
trabalho da aula);

VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal (E)
- Consciência e domínio do
corpo (J)

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

ENSINO
PRESENCIAL

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

10%

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.
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COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

DESCRITORES

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de conduta
constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.

NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Nunca domina os conceitos e
procedimentos essenciais dos temas
matemáticos trabalhados.

Raramente domina os conceitos e
procedimentos essenciais dos temas
matemáticos trabalhados.

Domina com frequência os conceitos e
procedimentos essenciais dos temas
matemáticos trabalhados.

Domina com muita frequência os
conceitos e procedimentos essenciais
dos temas matemáticos trabalhados.

Domina sempre os conceitos e
procedimentos essenciais dos temas
matemáticos trabalhados.

Nunca revela capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

Raramente revela capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

Revela com frequência capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.

Revela com muita frequência
capacidade de relacionamento
interpessoal, consciência e domínio do
corpo.

Revela sempre capacidade de
relacionamento interpessoal,
consciência e domínio do corpo.
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CIÊNCIAS NATURAIS
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

- Explicar as principais condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a
manutenção da vida, articulando com saberes de outras disciplinas.

- TERRA, UM PLANETA COM VIDA

- Fichas de avaliação;
- Questões Aula;

- Interpretar gráficos da evolução da temperatura e do dióxido de carbono atmosférico
ao longo do tempo geológico.

- Relatórios;

- Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre e o efeito
de estufa na Terra.

- Interação oral;

- Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as potencialidades dos
mesmos na geração da vida na Terra.
- Analisar criticamente o papel das rochas e do solo na existência de vida no meio
terrestre e dos subsistemas na manutenção da vida.
-

Distinguir células eucarióticas de células procarióticas em observações microscópicas.

- Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos, identificando os principais
constituintes das células eucarióticas.
80%

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Trabalhos de pesquisa;

- Portefólios;
- Trabalho em aula
laboratorial/experimental;
- (Outros definidos pelo
professor(a) e/ou conselho
de turma)

- Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos ecossistemas.

- Caracterizar um ecossistema na zona envolvente da escola (níveis de organização
biológica, biodiversidade) a partir de dados recolhidos no campo.
- SUSTENTABILIDADE NA TERRA

- Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, temperatura – com a sua influência nos
ecossistemas, apresentando exemplos de adaptações dos seres vivos a esses fatores e
articulando com saberes de outras disciplinas.
- Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos ecossistemas, em geral, e aplicála em exemplos da região envolvente da escola.
- Distinguir interações intraespecíficas de interações interespecíficas e explicitar
diferentes tipos de relações bióticas.
- Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais decorrentes de relações
bióticas, avaliando as suas consequências nos ecossistemas.
- Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres predominantes na
região envolvente da escola, indicando formas de transferência de energia.
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COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca do modo como a
ação humana pode interferir nos ciclos de matéria e afetar os ecossistemas.
- Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica em documentos diversificados sobre
sucessões ecológicas primárias e secundárias.
- Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a
importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua gestão
pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável.
- Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as
necessidades humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia na sua
conservação.
- Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica,
identificando as causas das principais catástrofes de origem antrópica e valorizando
saberes de outras disciplinas.
- Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas
podem afetar os ecossistemas.
- Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, partindo de
problemáticas locais ou regionais e analisando criticamente os resultados obtidos.
- Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de origem natural e de
origem antrópica nos ecossistemas, em geral, e nos ecossistemas da zona envolvente da
escola, em particular.
- Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos e recursos renováveis de
recursos não renováveis.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 8.º ANO

PÁGINA 10 / 40

VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal (E)
- Consciência e domínio do
corpo (J)

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 1 / 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Nunca

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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FÍSICA-QUÍMICA
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

1. Reações Químicas

80%

2.

Som

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

1. Explicar, recorrendo a evidências experimentais e a simulações, a natureza corpuscular
da matéria. (C , I)
2. Relacionar a composição qualitativa e quantitativa de uma substância coma sua
fórmula química, associando a fórmula à unidade estrutural da substância: átomo,
molécula ou grupo de iões. (I)
3. Concluir, recorrendo a modelos representativos de átomos e de moléculas, que nas
reacções químicas há rearranjos dos átomos dos reagentes, que conduzem à formação
de novas substâncias, mantendo-se o número total de átomos de cada elemento. (D, I)
4. Concluir, a partir de pesquisa de informação, das consequências para o ambiente da
emissão de poluentes provenientes das reacções de combustão, propondo medidas
para minimizar os seus efeitos, comunicando as conclusões. (A, B, D, F, G, I)
5. Prever o efeito no pH quando se adiciona uma solução ácida a uma solução básica, ou
vice-versa, pesquisando aplicações do dia-a-dia (como, por exemplo, o tratamento de
água das piscinas e de aquários), e classificar as reacções que ocorrem como reacções
ácido-base, representando-as por equações químicas. (A, B, D, F, G, I, J)
6. Pesquisar, numa perspectiva interdisciplinar, sobre a dureza da água de consumo da
região onde vive, bem como as consequências da utilização das águas duras a nível
doméstico e industrial e formas de as tratar, comunicando as conclusões. (A, B, D, F,
G, I, J)
7. Interpretar, em situações laboratoriais e do dia-a-dia, fatores que influenciam a
velocidade das reacções químicas, concluindo sobre como a controlar. (C, F, I)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Questionamentos orais;
- Fichas de avaliação;
- Questões Aula;
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo;
- Apresentações orais;
- Relatórios;

8. Concluir, numa atividade laboratorial (como, por exemplo, ondas produzidas na água,
numa corda, ou numa mola), que uma onda resulta da propagação de uma vibração,
identificando a amplitude dessa vibração. (D, F, I)
9. Aplicar os conceitos de amplitude, período e frequência na análise de gráficos que
mostrem a periodicidade temporal de uma grandeza física associada a um som puro.
(B, I)
10. Interpretar audiogramas, identificando o nível de intensidade sonora e os limiares de
audição e de dor. (A, B, E, F, G, I, J)
11. Relacionara reflexão e a absorção do som com o eco e a reverberação, interpretando
o uso de certos materiais nas salas de espectáculo, a ecolocalização nos animais, o
funcionamento do sonar e das ecografias. (A, B, E, F, G, I, J)
12. Conhecer o espectro sonoro e, com base me pesquisa, comunicar aplicações dos
ultrassons. (A, B, E, F, G, I, J)
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COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)
3.

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

Luz

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

13. Identificar fontes de poluição sonora, em ambientes diversos, recorrendo ao uso de
sonómetros e, com base em pesquisa, avaliar criticamente as consequências da
poluição sonora no ser humano, propondo medidas de prevenção e de proteção. (A,
B, C, E, F, G, I, J)
14. Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda electromagnética, concluindo
experimentalmente que se propaga em linha reta. (F, I)
15. Ordenar as principais regiões do espectro electromagnético, tendo em consideração a
frequência e identificar algumas aplicações das radiações dessas regiões. (A, G, I, J)
16. Explicar a formação de imagens no olho humano e a utilização de lentes na correcção
da miopia e da hipermetropia, e analisar, através de pesquisa de informação, a
evolução da tecnologia associada à correção dos defeitos de visão. (A, B, C, D, E, F, G,
I, J)

VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;

10%
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COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

DESCRITORES

- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.
- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.

NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 1 / 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Nunca

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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FRANCÊS
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

DOMÍNIOS

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Linguagens e textos
ORALIDADE

- Informação e
comunicação

- Compreensão

- Fichas de avaliação;
10%

- Raciocínio e resolução
de problemas

pensamento criativo
- Sensibilidade estética e
artística
- Saber científico, técnico
e tecnológico
- Bem-estar, saúde e
ambiente
- Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Competência intercultural e competência estratégica

- Pensamento crítico e

- Interação
- Produção

10%
10%

- Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e
textos simples e curtos.
- Interagir em situações do quotidiano e experiências pessoais, em conversas curtas
(pedir e dar informações, descrever acontecimentos e exprimir gostos).
- Exprimir-se, em monólogos curtos preparados previamente

- Fichas formativas;
- Fichas de compreensão
oral;
- Trabalho individual, em
pares ou em grupo;
- Apresentações/simulações

ESCRITA
- Compreensão

- Interação

- Produção

orais;
15%

15%

20%

- Identificar palavras-chave e frases simples em mensagens e textos curtos, relacionados
com situações do quotidiano e experiências pessoais;

- Registos de observação

- Escrever sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, utilizando vocabulário
elementar e frases simples e curtas.

- Portefólio/caderno diário;

direta (ex. interação oral);

- Trabalhos de casa.

- Redigir textos sobre a vida quotidiana e experiências pessoais, respeitando as
convenções textuais e utilizando vocabulário elementar e simples, com conectores
básicos de coordenação e subordinação.
O aluno deverá, transversalmente:
- Observar e interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais,
demonstrando abertura e empatia em situações de vida quotidiana.
- Verificar a eficiência das estratégias adoptadas nas actividades de aprendizagem,
recorrendo à comparação com a língua materna e outras línguas e deduzindo regras de
funcionamento e uso da língua; seleccionar estratégias para retirar a informação
essencial nas diferentes tarefas e transferir conhecimentos adquiridos para situações
de interacção oral e escrita, assim como de produção escrita na vida real.
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal (E)
- Consciência e domínio do
corpo (J)

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)
Nunca

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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HISTÓRIA
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

Expansão e mudança nos séc XV e
XVI

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

- Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e tratando a
informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva crítica.
- Identificar e aplicar diversos conceitos

Portugal no contexto europeu dos
séc XVII e XVIII

- Comunicar o saber histórico utilizando diversos meios
- Aplicar vocabulário específico da disciplina
- Utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo histórico
- Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos históricos

Crescimento e rupturas no Mundo
Ocidental nos séc XVIII e XIX

- Questionamentos orais;
- Fichas de avaliação;
- Questões Aula;
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo;
- Apresentações orais;
- Registos de obs. direta
(ex. interação oral);
- (Outros definidos pelo
professor(a)

- Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos aí
existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e aspetos
que permanecem.
80%

O Mundo industrializado no séc XX

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico,
estabelecendo relações de causalidade e de consequência
- Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma
consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática
- Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local,
valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde
habita/estuda
- Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica,
ideológica, cultural, sexual
- Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies vegetais
e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas.
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)
Nunca

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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GEOGRAFIA
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO
Global/parcial

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

O aluno deve ser capaz de:
20 %

- Identificar, localizar e descrever fenómenos geográficos.

▪ Aplicar o conhecimento geográfico (onde se localiza? / como se distribui?)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Questionamentos orais.
- Fichas de avaliação.
- Questões Aula.
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo.

População e Povoamento

- Compreender os fenómenos geográficos.
80%

30 %

▪ Recolher, tratar e interpretar informação geográfica (por que se localiza? /
quais as caraterísticas dessa distribuição?);

▪ Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica.

- Apresentações orais.
- Portefólios.
- Relatórios
- Fichas de observação

Atividades Económicas
- Interrelacionar os fenómenos geográficos utilizando diferentes escalas de análise.
30 %

▪ Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica (que impactes se
observam? como deve ser gerido para benefício mútuo da comunidade e/ou do
ambiente).
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COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

PONDERAÇÃO
Global/Parcial

VALORES E ATITUDES
(Descritores)

10 %

O aluno.
 é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as
aulas);
 respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
 utiliza adequadamente as instalações e o material escolar;
 Fichas de observação
 é perseverante perante as dificuldades;

10 %

 é interventivo, empreendedor e colaborador;
 demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos
direitos humanos;
 assume e responde pelas suas próprias ações;
 age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

 Responsabilidade e
- Relacionamento
interpessoal

integridade
 Excelência e exigência
 Curiosidade, reflexão e

inovação
- Consciência e domínio do  Cidadania e
corpo
participação

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

ENSINO
PRESENCIAL
20%

 Liberdade

10 %
ENSINO À
DISTÂNCIA
20%
10 %

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas,
cumprimento de prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o
desenvolvimento das atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo
com o código de conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.
- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.
Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em
situação de aula síncrona por videoconferência

Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)
Nunca

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - TIC
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

- Linguagens e textos.
Segurança, responsabilidade e
- Informação e
respeito em ambientes digitais
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
Investigar e pesquisar
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.
Comunicar e Colaborar

Criar e Inovar

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

PONDERAÇÃO

80%

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias,
ambientes e serviços digitais

- Questionamentos

- O aluno planifica a investigação, adotando estratégias de investigação e da pesquisa,
formulando questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações
pertinentes.
- Define palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções
simples de pesquisa, utilizando termos selecionados e relevantes.
- Conhece as potencialidades e as principais funcionalidades de ferramentas para apoiar
o processo de investigação e pesquisa.
- Analisa, de forma crítica, a qualidade da informação e utiliza o computador e outros
dispositivos digitais, na organização e gestão da informação e utiliza o computador e
outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de pesquisa e de
investigação.

- Fichas de avaliação;

- O aluno mobiliza as estratégias e identifica, seleciona e utiliza diferentes meios e
ferramentas de comunicação e colaboração.
- Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de
comunicação e colaboração em ambientes digitais.
- O aluno conhece e adota as estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade,
explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais
criativos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 8.º ANO

orais;

- Questões Aula;
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo;
- Apresentações orais;
- Portefólios;
- Relatórios;
- Registos de obs. direta
(ex. interação oral);
- (Outros definidos pelo
professor(a) e/ou
conselho de turma)

PÁGINA 25 / 40

VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)
Nunca

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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EDUCAÇÃO VISUAL
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

- Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global (obras e
artefactos de arte pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia,
instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e
linguagens cinematográficas).
- Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, enquadramento,
entre outros - em diferentes contextos e modalidades expressivas: pintura, escultura,
desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada.
- Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas,
capazes de veicular diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos,
ambientais, entre outros).
- Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos, tendo
como referência os saberes da História da Arte (estilos, movimentos, intencionalidades
e ruturas).

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

INTERPRETAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

80%

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
- Questionamentos orais.
- Fichas de avaliação.
- Questões Aula.
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo.
- Apresentações
- Portefólios.
- ( Outros definidos pelo
professor(a) e/ou
conselho de turma)
- Registos de observação
direta

- Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual
(espaço, volume, cor, luz, forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros) nos
processos de fruição dos universos culturais.
- Relacionar o modo como os processos de criação interferem na(s) intencionalidade(s)
dos objetos artísticos.
- Perceber os “jogos de poder” das imagens e da sua capacidade de mistificação ou
desmistificação do real.
- Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte contemporânea.
- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo.
- Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, ritmo),
referências, experiências, materiais e suportes nas suas composições plásticas.
- Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional,
conceitos, temáticas, materiais, suportes e técnicas.
- Experimentar, individualmente ou em grupo, diversos materiais e suportes - analógicos
e digitais - nas suas produções, para a concretização de ideias e de temáticas
- Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que
envolvem a pesquisa, investigação e experimentação
- Organizar exposições em diferentes formatos – físicos e/ou digitais - individuais ou de
grupo, selecionando trabalhos tendo por base os processos de análise, síntese e
comparação, que conjugam as noções de composição e de harmonia, de acordo com o
objetivo escolhido/proposto.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 8.º ANO
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 1 / 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO
Não revela nenhum conhecimento de
elementos de expressão e de
composição da forma.

APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO
Revela pouco conhecimento de
elementos de expressão e de
composição da forma.

APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO
Revela um conhecimento suficiente de
elementos de expressão e de
composição da forma.

APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO
Revela um bom conhecimento de
elementos de expressão e de
composição da forma.

Não revela nenhum reconhecimento
do poder das imagens.

Revela pouco reconhecimento do
poder das imagens.

Revela um suficiente reconhecimento
do poder das imagens.

Revela um bom reconhecimento do
poder das imagens.

Não revela nenhum
reconhecimento do papel da análise e
da interpretação no desenvolvimento
de projetos

Revela pouco reconhecimento do
papel da análise e da
interpretação no desenvolvimento de
projetos

Revela um suficiente reconhecimento
do papel da análise e da interpretação
no desenvolvimento de projetos

Revela um bom reconhecimento do
papel da análise e da interpretação no
desenvolvimento de projetos

APROPRIAÇÃO
E
REFLEXÃO
Revela um muito bom conhecimento
de
elementos de expressão e de
composição da forma.
Revela um muito bom
reconhecimento do poder das
imagens.
Revela um muito bom
reconhecimento do papel da análise e
da interpretação no
desenvolvimento de projetos.

INTERPRETAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
Não revela nenhum conhecimento no
relacionamento de elementos de
organização e de suporte da forma.

INTERPRETAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
Revela pouco conhecimento no
relacionamento de elementos de
organização e de suporte da forma.

INTERPRETAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
Revela um conhecimento suficiente no
relacionamento de elementos de
organização e de suporte da forma.

INTERPRETAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
Revela um bom conhecimento no
relacionamento de elementos de
organização e de suporte da forma.

INTERPRETAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
Revela um muito bom conhecimento
no relacionamento de elementos
de organização e de suporte da forma.

Não revela nenhum conhecimento na
distinção de elementos de
organização na análise de
composições bi/tridimensionais.

Revela pouco conhecimento na
distinção de elementos de
organização na análise de
composições bi/tridimensionais.

Revela um conhecimento suficiente na
distinção de elementos de organização
na análise de composições
bi/tridimensionais.

Revela um bom conhecimento na
distinção de elementos de organização
na análise de composições bi e
tridimensionais.

Revela um muito bom conhecimento
na distinção de elementos de
organização na análise de composições
bi e tridimensionais.

Não revela nenhum conhecimento na
compreensão da importância da interrelação dos saberes da comunicação
visual.

Revela pouco conhecimento na
compreensão da importância da interrelação dos saberes da comunicação
visual.

Revela um conhecimento suficiente na
compreensão da importância da interrelação dos saberes da comunicação
visual

Revela um bom conhecimento na
compreensão na importância da interrelação dos saberes da comunicação
visual.

Revela um muito bom conhecimento
na compreensão na importância da
inter-relação dos saberes da
comunicação visual.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 8.º ANO

PÁGINA 30 / 40

MUITO INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 1 / 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

EXPERIMENTAÇÃO
E CRIAÇÃO
Não revela nenhum domínio de
instrumentos de registo, materiais e
técnicas de representação.

EXPERIMENTAÇÃO
E CRIAÇÃO
Revela pouco domínio de
instrumentos de registo, materiais e
técnicas de representação.

EXPERIMENTAÇÃO
E CRIAÇÃO
Revela um domínio suficiente de
instrumentos de registo, materiais e
técnicas de representação

Não revela nenhum domínio de
tipologias de representação expressiva.

Revela pouco domínio de
tipologias de representação
expressiva.

Revela um domínio suficiente de
tipologias de representação expressiva.

Não revela nenhum domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais.
Não revela nenhum domínio na
aplicação e exploração de elementos
da linguagem visual.
Não revela nenhum domínio na
aplicação de princípios básicos da
organização e representação

Revela um domínio suficiente de
tipologias de representação
bi/tridimensionais.

Revela pouco domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais.
Revela pouco domínio na aplicação e
exploração de elementos da linguagem
visual.
Revela pouco domínio na
aplicação de princípios básicos da
organização e representação

Revela um domínio suficiente na
aplicação e exploração de elementos
da linguagem visual.
Revela um domínio suficiente na
aplicação de princípios básicos da
organização e representação.

EXPERIMENTAÇÃO
E CRIAÇÃO
Revela um bom domínio de
instrumentos de registo,
materiais e técnicas de
representação.

EXPERIMENTAÇÃO
E CRIAÇÃO
Revela um muito bom domínio de
instrumentos de registo, materiais e
técnicas de
representação.

Revela um bom domínio de
tipologias de representação
expressiva.

Revela um muito bom domínio de
tipologias de representação expressiva.

Revela um bom domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais.
Revela um bom domínio na
aplicação e exploração de
elementos da linguagem visual.
Revela um bom domínio na
aplicação de princípios básicos da
organização e representação.

Revela um muito bom domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais.
Revela um muito bom domínio na
aplicação e exploração de
elementos da linguagem visual.
Revela muito bom domínio na
aplicação de princípios básicos da
organização e representação.

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.
- Relacionamento
interpessoal
- consciência e domínio do
corpo

ÁREA ATIVIDADES FÍSICAS (60%)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS
COLETIVOS (Futebol, Andebol, Voleibol), realizando com oportunidade e correção as
ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada
fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro.

SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS
COLETIVOS

Compor, realizar e analisar da GINÁSTICA (Aparelhos), as destrezas elementares de
acrobacia, dos saltos e dos outros aparelhos, aplicando os critérios de correção técnica,
expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.

SUBÁREA GINÁSTICA

Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, cumprindo corretamente as exigências
elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas também como
juiz.

SUBÁREA ATLETISMO

- Questionamentos orais;
- Fichas de avaliação;
- Questões Aula;
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo;
- Apresentações orais;

80%

SUBÁREA ATIVIDADES
RITMICAS E EXPRESSIVAS

SUBÁREA RAQUETAS E OUTRAS

ÁREA APTIDÃO FÍSICA (10%)

ÁREA CONHECIMENTOS (10%)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças
Sociais, Danças Tradicionais), sequências de elementos técnicos elementares, em
coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de
acordo com os motivos das composições.
Realizar com oportunidade e correção as ações técnicotáticas elementares, nos JOGOS DE
RAQUETES (Badminton), garantindo a iniciativa e ofensividade em participações
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas também como
árbitro.

- Relatórios;
- Registos de obs. direta
(ex. interação oral);
- (Outros definidos pelo
professor(a) e/ou
conselho de turma)

Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia,
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade
e sexo
Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico para a
saúde. Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo dos
tempos, nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal e
autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.
- Relacionamento
interpessoal
- consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 1 / 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Nunca

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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MÚSICA
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)

- Linguagens e textos.(A)
- Informação e
comunicação.(B)
- Raciocínio e resolução de
problemas.(C)
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.(D)
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.(F)
- Bem-estar, saúde e
ambiente.(G)
- Sensibilidade estética e
artística.(H)
- Saber científico, técnico e
tecnológico.(J)

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

- Desenvolve a musicalidade e o controlo técnico-artístico, através do estudo e da
apresentação, individual e em grupo, de diferentes interpretações. (A, B, C, D, E, G, H)
- Canta e toca, individual e coletivamente, diferentes tipos de instrumentos musicais,
utilizando técnicas e práticas musicais apropriadas e contextualizadas. (A, B, C, D, E, G,
H)
- Ensaia e apresenta publicamente peças musicais com princípios estéticos e
comunicacionais diversificados. (A, B, C, D, E, G, H )
- Faz gravações áudio e vídeo das interpretações realizadas. (B,C,D,E,G,)
- Reflete sobre as interpretações realizadas e avalia-as de uma forma crítica (A, B, C, D, E,
G, H)
- Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras
áreas do conhecimento, com rigor artístico e controle emocional. (A,C,D,E,G,H )

Interpretação
E
Comunicação

Experimentação
E
Criação

Apropriação
E
Reflexão

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)

80%

- Explora, compõe, arranja, improvisa e experiência materiais sonoros e musicais com
estilos, géneros, formas e tecnologias diferenciadas (A,C,D,F,H,I)
- Utiliza a audição, criatividade, conceitos e recursos estruturais para desenvolver o
pensamento musical e a prática artística, aumentando progressivamente o nível de
complexidade. (A,B,C,D,F,H,)
- Adquire e explora diferentes técnicas vocais e instrumentais para a criação sonora
musical;(A,B,C,D,E,F,G,H)
- Apropria diferentes técnicas de produção e de captação sonora. Utiliza diferentes tipos
de software musical e recursos da Internet. (A,B,C,D,E,F)
- Desenvolve o conhecimento e a compreensão da música como construção social e
como cultura. ( A,B,C,D,E,G,H)
- Analisa obras musicais em géneros e estilos variados, tendo em conta os
enquadramentos socioculturais do passado e presente. ( A,B,C,D,E,F,G,H)
- Reconhece a contribuição das culturas musicais nas sociedades contemporâneas (A,
B,C,D,E,F,G,H)
- Partilha as músicas do seu quotidiano e da sua comunidade, investigando as obras
musicais como expressões de identidade individual e coletiva. (A,B,C,D,E,G,H,)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Grelhas de observação
direta
- Observação direta do
domínio de técnicas de
produção de sons e
ritmos e da capacidade
de interpretar peças
musicais (instrumental e
vocal).
- Fichas de avaliação
diagnóstica, formativa e
sumativa.
- Gravações áudios.

- Apresentações Públicas.

NOTA: O aluno deverá tocar um instrumento musical (a flauta de bisel) de forma lúdica
mas também didática, pois essa prática favorece o desenvolvimento do seu sentido
musical e uma melhor aplicação e compreensão dos conceitos musicais adquiridos.
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE
NÍVEL 1

/ 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)
Nunca

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.
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EMRC
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Linguagens e textos.
- Informação e
comunicação.
- Raciocínio e resolução de
problemas.
- Pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Desenvolvimento pessoal
e autonomia.
- Bem-estar, saúde e
ambiente.
- Sensibilidade estética e
artística.
- Saber científico, técnico e
tecnológico.

TEMA ORGANIZADOR/DOMÍNIO
(em conformidade com o Doc. das
Aprendizagens Essenciais)

PONDERAÇÃO

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES
(Descritores)
- Identificar sinais que manifestem Amor;
- Reconhecer a a família como espaço de amor e de abertura aos outros; Compreender
que a fecundidade sexual é um bem pessoal e social;
- Identificar os métodos anticoncecionais: suas vantagens e desvantagens e implicações
éticas;
- Perceber a Maternidade e paternidade responsável;
- Reconhecer na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade e suas
implicações numa opção de vida;
- Valorizar atitudes de fidelidade e doação no amor e na sexualidade.

AMOR HUMANO

-

O ECUMENISMO

80%

Perceber o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental;
Identificar factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas cristãs;
Conhecer as caraterísticas da identidade da Igreja Latina e da Igreja Ortodoxa;
Apontar o núcleo central constitutivo das Igrejas saídas da Reforma;
Valorizar atitudes e movimentos ecuménicos com base no apelo de Jesus para que
“todos sejam um”.

A LIBERDADE

- Identificar a realidade humana enquanto espaço onde a pessoa exerce a sua liberdade;
- Reconhecer a Pessoa enquanto Ser voltado para o bem;
- Apontar situações de manipulação da consciência humana e suas implicações no
impedimento ao exercício da liberdade;
- Reconhecer na mensagem cristã a bondade de Deus e o apelo à vivência da liberdade
na realização pessoal;
- Assumir atitudes responsáveis promotoras de Liberdade.

ECOLOGIA E VALORES

- Discutir o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo habitável e
sustentável;
- Questionar razões e situações que conduzem a comportamentos destrutivos para com
a natureza;
- Caracterizar algumas instituições de defesa da natureza;
- Identificar na mensagem e tradição cristã a natureza como dádiva de Deus para a
felicidade do ser humano;
- Participar em iniciativas que promovam a proteção do mundo como casa comum.
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INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
- Questionamentos orais;
- Fichas de avaliação;
- Questões Aula;
- Trabalhos individual, em
pares ou em grupo;
- Apresentações orais;
- Portefólios;
- Relatórios;
- Registos de obs. direta
(ex. interação oral);
- (Outros definidos pelo
professor(a) e/ou
conselho de turma)
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VALORES E ATITUDES – 20%
COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS
(Perfil do Aluno)
- Relacionamento
interpessoal
- Consciência e domínio do
corpo

DESCRITORES

- Responsabilidade e
integridade
- Excelência e exigência
- Curiosidade, reflexão e
inovação
- Cidadania e participação
- Liberdade

ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO A
DISTÂNCIA

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário para as aulas).
- respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.
- utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.
- é perseverante perante as dificuldades.

10%

-

é interventivo , empreendedor e colaborador.
demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos humanos.
assume e responde pelas suas próprias ações.
age em função do bem comum, nomeadamente em questões ambientais.

10%

O aluno:
- é cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, material necessário às aulas, cumprimento de
prazos);
- respeita o ambiente de trabalho e as regras de comunicação, não perturbando o desenvolvimento das
atividades letivas;
- utiliza adequadamente as ferramentas e recursos digitais;
- é perseverante perante as dificuldades;
- apresenta uma postura e atitude adequadas ao contexto de sala de aula, de acordo com o código de
conduta constante dos princípios orientadores do ensino a distância.

10%

- é interventivo, empreendedor e colaborador;
- age de acordo com princípios dos direitos humanos;
- assume e responde pelas suas próprias ações.

10%

Nota: salienta-se a obrigatoriedade de os alunos manterem a câmara ligada em situação de aula síncrona por
videoconferência
Observações:
As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho) .
Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de
julho.
Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
MUITO INSUFICIENTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BOM

MUITO BOM

NÍVEL 1 / 0 - 4 Valores
(0 – 19 %)

NÍVEL 2 / 5 - 9 Valores
(20 – 49 %)

NÍVEL 3 / 10 a 13 Valores
(50 – 69 %)

NÍVEL 4 / 14 - 17 Valores
(70 – 89 %)

NÍVEL 5 / 18 - 20 Valores
(90 – 100 %)

Nunca

Raramente

Com frequência

Com muita frequência

Sempre

OBS.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere entre si.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 8.º ANO

PÁGINA 40 / 40

