
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 9.º ANO PÁGINA 1 / 33 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
3.º CICLO ENSINO BÁSICO | 9.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  

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do aluno) 

Domínios de 
Competências 

Competência da língua 
- domínio específico - 

(A.E.) 

P
O

N
D

ER
A

Ç
Ã

O
 

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

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- Linguagens e textos 
 

- Informação e comunicação 
 

- Raciocínio e resolução de 
problemas 

 
- Pensamento crítico e 

pensamento criativo 
 

- Sensibilidade estética e artística 
 

- Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 
- Bem-estar, saúde e ambiente 
 

- Consciência e domínio do corpo 
 

- Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

 
- Relacionamento interpessoal 

 

Conhecimentos  
 
 
           
  e 
 
 
 
Capacidades 
 
 
 
 
 
 
Atitudes 

 
 
 
- ORALIDADE 

(compreensão e expressão) 
 
 
 
- LEITURA 
 
 
 
- EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ESCRITA 
 
 
 
 
 
- GRAMÁTICA 
 
 

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 

- Questões de aula 
(questionário / 
pesquisa / produção) 

 
- Ficha de trabalho 

- Ficha de avaliação 

- Apresentação oral 

- Projeto (trabalho 
individual, em 
grupo/par) 

 
- Portefólio/caderno 

diário 

- Relatório de atividades 

- Trabalho de casa 

- Ficha de auto e 
heteroavaliação 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do aluno) 

Domínios de 
Competências 

Competência da língua 
- domínio específico - 

(A.E.) 

P
O

N
D

ER
A

Ç
Ã

O
 

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

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

  ENSINO PRESENCIAL 
 

- EU 
 

- EU E OS OUTROS 

20% 

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

relacional. 

- Observação do 
trabalho em aula 

- Observação de 
comportamentos e 
atitudes 

  

ENSINO A DISTÂNCIA 
 

- EU 
 

- EU E OS OUTROS 
 

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. 

 
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) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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. 

Áreas temáticas/ situacionais 
 

- Atividades escolares e de lazer; 
- situações quotidianas;  
- Serviços;  
- planos para o futuro;  
- hábitos e estilos de vida; 
- meios de comunicação;  
- eventos escolares e festividades 
 
 
Competência Comunicativa 
 

80% 

Compreensão escrita - 30% 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; identificar os 
pontos principais em textos jornalísticos; compreender textos factuais sobre assuntos de 
interesse pessoal ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre 
temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; utilizar 
dicionários diversificados. 

Testes escritos  
(Áreas temáticas) 
Compreensão escrita, 
Interação escrita, Produção 
escrita  
Tarefas relativas a leitura 
extensiva 
Compreensão escrita 
Produção e interação 
escrita ou oral 
 
Tarefas de escrita 
(Áreas temáticas) 
Produção escrita 
 
Registos de compreensão 
oral 
(Áreas temáticas) 
Compreensão oral  
Registos de observação 
direta: interação e 
produção  oral  
 
(Áreas temáticas) 
Interação oral, 
Produção oral. 
Nota: As Competências 
Intercultural e Estratégica 
são desenvolvidas 
transversalmente em 
articulação com a 
Competência Comunicativa 
 
 
 

Interação escrita – 10% 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; escrever 
comentários e mensagens em blogues e redes sociais; responder a um inquérito, postal 
e/ou email. 

Produção escrita – 20% 
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; 
recontar um acontecimento, descrevendo experiências, impressões, reações ou 
sentimentos; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 

Compreensão oral – 10% 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do 
dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; compreender o 
essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse 
cultural; seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

Interação oral – 15% 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o 
discurso; combinar com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em 
diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões 
sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

Produção oral – 15% 
Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; 
fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; produzir, de forma simples e 
linear, discursos de cunho pessoal. 
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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal 

 
- Consciência e domínio do 

corpo 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 
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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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MATEMÁTICA 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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) 

- Números e operações 

- Geometria e Medida 

- Álgebra 

- Organização e tratamento de 
dados 

 

 

80% 

- 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. 

- 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) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal (E) 

 
- Consciência e domínio do 

corpo (J) 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 
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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 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 domina os conceitos e 
procedimentos essenciais dos 
temas matemáticos trabalhados. 
 
 
Nunca revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

 

Raramente domina os conceitos e 
procedimentos essenciais dos 
temas matemáticos trabalhados. 
 
 
Raramente revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

 

Domina com frequência os 
conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas matemáticos 
trabalhados. 
 
Revela com frequência capacidade 
de relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

 

Domina com muita frequência os 
conceitos e procedimentos 
essenciais dos temas matemáticos 
trabalhados. 
 
Revela com muita frequência 
capacidade de relacionamento 
interpessoal, consciência e domínio 
do corpo. 

Domina sempre os conceitos e 
procedimentos essenciais dos 
temas matemáticos trabalhados. 
 
 
Revela sempre capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 
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CIÊNCIAS NATURAIS   

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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. 

 
 
 
 
 

- SAÚDE INDIVIDUAL E 
COMUNITÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ORGANISMO HUMANO EM 
EQUÍLIBRIO 

80% 

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

- Sintetizar as estratégias de promoção da saúde 

- Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano 

- Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo 
humano 

- Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo 
humano 

- Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano 

- Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano 

- Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano 

- Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório 

- Aplicar medidas de suporte básico de vida 

- Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo humano 

- Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano 

- Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo 

- Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano 

- Compreender a importância do conhecimento genético 

- Fichas de avaliação; 

- Questões Aula; 

- Relatórios; 

- Trabalhos de pesquisa; 

- Interação oral; 

- Portefólios; 

- Trabalho em aula 

laboratorial/experimental; 

- (Outros definidos pelo 

professor(a) e/ou conselho 

de turma)  
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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal (E) 

 
- Consciência e domínio do 

corpo (J) 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 
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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) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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) 

1-Movimentos e forças 

1.1-Movimentos na Terra;  

1.2-Forças e movimentos;  

1.3-Forças;  

1.4-Movimento e energia; 

1.5-Forças e fluidos. 

2-Eletricidade 

2.1-Corrente elétrica;  

2.2-Circuitos elétricos;  

2.3-Efeitos da corrente elétrica; 

2.4--Energia elétrica. 

3-Classificação dos materiais 

3.1-Estrutura atómica;  

3.2-Propriedades dos materiais;  

3.3-Tabela Periódica; 

3.4-Ligação química. 

 
 
 
 
 
 

80% 

- Compreender os movimentos e a forma com estes são afetados pela aplicação de 
forças. 

- Interpretar fenómenos relacionados com o movimento de corpos. 

- Distinguir velocidade e aceleração pela forma como as forças alteram o movimento dos 
objetos, incluindo a sua direção e sentido. 

- Conhecer os princípios básicos de eletricidade e suas aplicações. 

- Conhecer como é produzida e distribuída a eletricidade e alternativas mais ecológicas 
para a sua produção. 

- Conhecer regras de segurança na utilização de materiais e dispositivos elétricos. 

- Compreender a estrutura atómica e da ligação química e classificar os materiais com 
base nas suas propriedades. 

- Utilizar vocabulário científico adequado. 

- Identificar grandezas físicas num dado fenómeno físico. 

- Analisar cientificamente situações, documentos, fenómenos ou um dispositivo 
experimental. 

- Utilizar linguagem simbólica (gráficos, expressões matemáticas) na interpretação de 
fenómenos. 

- Identificar a influência de grandezas num fenómeno físico, experimentalmente ou 
resolução de problemas. 

- Construir argumentos fundamentando-os cientificamente. 

- Reconhecer o papel das comunidades científicas na construção e validação de modelos.  

- Interrogar-se e confrontar resultados experimentais com as previsões de um modelo 
teórico; 

- Reconhecer a incerteza de uma incerteza experimental associada a uma medição. 

- Interpretar e seguir adequadamente um protocolo experimental; 

- Reconhecer material de laboratório e respeitar as regras essenciais para a sua 
utilização; 

- Representar em tabela e graficamente um conjunto de medidas experimentais. 

- Questionamentos orais; 

- Fichas de avaliação; 

- Questões Aula; 

- Trabalhos individual, em 

pares ou em grupo; 

- Apresentações orais; 

- Relatórios. 
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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal (E) 

 
- Consciência e domínio do 

corpo (J) 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 
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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 %) 

Quase nunca domina conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
 
Quase nunca revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

Raramente domina conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
 
Raramente revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

Domina com frequência conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
 
Revela com frequência capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

Domina com muita frequência 
conceitos e procedimentos essenciais 
dos temas trabalhados. 
 
Revela com muita frequência 
capacidade de relacionamento 
interpessoal, consciência e domínio do 
corpo. 

Quase sempre domina conceitos e 
procedimentos essenciais dos temas 
trabalhados. 
 
Quase sempre revela capacidade de 
relacionamento interpessoal, 
consciência e domínio do corpo. 

 

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 

- Informação e 

comunicação 

- Raciocínio e resolução 

de problemas 

- Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

- Sensibilidade estética e 

artística 

- Saber científico, técnico 

e tecnológico 

- Bem-estar, saúde e 

ambiente 

- Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

C
o

m
p

e
tê

n
cia in

te
rcu

ltu
ral e

 co
m

p
e

tê
n

cia e
straté

gica
 

 
ORALIDADE 

  
 

- Fichas de avaliação; 

- Fichas formativas; 

- Fichas de compreensão 

oral; 

- Trabalhos individual, em 

pares ou em grupo; 

- Apresentações/simulações 

orais; 

- Registos de observação 

direta (ex. interação oral); 

- Portefólio/caderno diário; 

- Trabalhos de casa. 

- Compreensão 10% 

- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em 

documentos curtos de tipologias variadas, sobre o meio envolvente e situações 

variadas, constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente 

e articulados de forma clara e pausada. 

- Interação 10% 

- Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem 

estruturadas, respeitando os princípios de delicadeza e usando vocabulário muito 

frequente e frases com estruturas gramaticais elementares, com pronúncia 

suficientemente clara. 

- Produção 10% 

- Exprimir-se de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, usando 

vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares e 

pronunciando de forma suficientemente clara. 

ESCRITA   

- Compreensão 15% 

- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em 

mensagens e textos simples e curtos de tipologias variadas, sobre o meio envolvente e 

situações variadas e constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário 

muito frequente. 

- Interação 15% 

- Escrever correspondência sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as 

convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente e frases 

curtas, articulando as ideias com diferentes conetores de coordenação e subordinação. 

- Produção 20% 

- Redigir textos sobre experiências e vivências, respeitando as convenções textuais e 

utilizando vocabulário frequente, frases com estruturas gramaticais simples e recursos 

adequados. 
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COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

  

O aluno deverá, transversalmente: 

- Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua estrangeira, 
enriquecendo a sua visão do mundo e a interpretação das diferenças e das 
semelhanças. 

- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu 

perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos. Utilizar 

recursos de aprendizagem variados em função dos objetivos das atividades propostas 

na aula.  

- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propor 

formas de os superar. 

- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes 
diversos nas tarefas de interação e de produção oral e escrita. 

 

VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal (E) 

 
- Consciência e domínio do 

corpo (J) 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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 

10% 
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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. 

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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HISTÓRIA  

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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.  

A Europa e o Mundo no limiar do 
século XX 
 
 
 
Da Grande Depressão à 2ª Guerra 
Mundial 
 
 
 
Do segundo após- guerra aos 
desafios do nosso tempo 
 80% 

- 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 
- 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  
- 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. 

- 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.  

- 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) 
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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal 

 
- Consciência e domínio do 

corpo 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 
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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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GEOGRAFIA 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO 
Global/parcial 

CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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.  

Contrastes de Desenvolvimento 
 
 
 

Ambiente e Sociedade 

80% 

20 % 

O aluno deve ser capaz de:  
 
-  Identificar, localizar e descrever fenómenos geográficos. 

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

- Questionamentos orais. 

- Fichas de avaliação. 

- Questões Aula. 

- Trabalhos individual, em 

pares ou em grupo. 

- Apresentações orais. 

- Portefólios. 

- Relatórios 

- Fichas de observação 

20 % 

 
- Compreender os fenómenos geográficos. 

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

▪ Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica; 
 

40 % 

 
- Interrelacionar os fenómenos geográficos utilizando diferentes escalas de análise. 

▪ 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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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 
(Perfil do Aluno) 

PONDERAÇÃO 
Global/Parcial 

VALORES E ATITUDES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
- Relacionamento 

interpessoal 
 
 
 
 

- Consciência e domínio do 
corpo 

 

 

- Responsabilidade e 

integridade 

- Excelência e exigência  

- Curiosidade, reflexão e 

inovação  

- Cidadania e participação 

- Liberdade  

ENSINO 
PRESENCIAL 

 
20% 

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; 

 é perseverante perante as dificuldades; 
 Fichas de observação 
 

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. 

  

 
ENSINO A 
DISTÂNCIA 

 
20% 

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; 

 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. 

 
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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EDUCAÇÃO VISUAL 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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.  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

80% 

- 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).  

- 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 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

- 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.  

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
 

- 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. 
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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal 

 
- Consciência e domínio do 

corpo 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 
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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. 
 
Não revela nenhum reconhecimento 
do poder das imagens. 
 
Não revela nenhum 
reconhecimento do papel da análise e 
da interpretação no desenvolvimento 
de projetos 

APROPRIAÇÃO 
E 

REFLEXÃO 
Revela pouco conhecimento de 
elementos de expressão e de 
composição da forma. 
 
Revela pouco reconhecimento do 
poder das imagens. 
 
Revela pouco reconhecimento do 
papel da análise e da 
interpretação no desenvolvimento de 
projetos 

APROPRIAÇÃO 
E 

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

APROPRIAÇÃO 
E 

REFLEXÃO 
Revela um bom conhecimento de 
elementos de expressão e de 
composição da forma. 
 
Revela um bom reconhecimento do 
poder das imagens. 
 
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. 
 
Não revela nenhum conhecimento na 
distinção de elementos de 
organização na análise de 
composições bi/tridimensionais. 
 
Não revela nenhum conhecimento na 
compreensão da importância da inter-
relação dos saberes da comunicação 
visual. 
 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
Revela pouco conhecimento no 
relacionamento de elementos de 
organização e de suporte da forma. 
 
Revela pouco conhecimento na 
distinção de elementos de 
organização na análise de 
composições bi/tridimensionais. 
 
Revela pouco conhecimento na 
compreensão da importância da inter-
relação dos saberes da comunicação 
visual. 
 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
Revela um conhecimento suficiente no 
relacionamento de elementos de 
organização e de suporte da forma. 
 
Revela um conhecimento suficiente na 
distinção de elementos de organização 
na análise de composições 
bi/tridimensionais. 
 
Revela um conhecimento suficiente na 
compreensão da importância da inter-
relação dos saberes da comunicação 
visual 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
Revela um bom conhecimento no 
relacionamento de elementos de 
organização e de suporte da forma. 
 
Revela um bom conhecimento na 
distinção de elementos de organização 
na análise de composições bi e 
tridimensionais. 
 
Revela um bom conhecimento na 
compreensão na importância da inter-
relação dos saberes da comunicação 
visual. 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
Revela um muito bom conhecimento 
no relacionamento de elementos 
de organização e de suporte da forma. 
 
Revela um muito bom conhecimento 
na distinção de elementos de 
organização na análise de composições 
bi e tridimensionais. 
 
Revela um muito bom conhecimento 
na compreensão na importância da 
inter-relação dos saberes da 
comunicação visual. 
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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. 
 
Não revela nenhum domínio 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 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

Revela pouco domínio de 
instrumentos de registo, materiais e 
técnicas de representação. 
 
Revela pouco domínio de 
tipologias de representação 
expressiva. 
 
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 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

Revela um domínio suficiente de 
instrumentos de registo, materiais e 
técnicas de representação 
 
Revela um domínio suficiente de 
tipologias de representação expressiva. 
 
Revela um domínio suficiente de 
tipologias de representação 
bi/tridimensionais. 
 
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. 
 
Revela um 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. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

Revela um muito bom domínio de 
instrumentos de registo, materiais e 
técnicas de 
representação. 
 
Revela um muito bom domínio de 
tipologias de representação expressiva. 
 
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) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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%) 

80% 

 

- Questionamentos orais; 

- Fichas de avaliação; 

- Questões Aula; 

- Trabalhos individual, em 

pares ou em grupo; 

- Apresentações orais; 

- Relatórios; 

- Registos de obs. direta 

(ex. interação oral); 

- (Outros definidos pelo 

professor(a) e/ou 

conselho de turma)  

SUBÁREA JOGOS DESPORTIVOS 
COLETIVOS 

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 GINÁSTICA 

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 ATLETISMO 

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

SUBÁREA ATIVIDADES 
RITMICAS E EXPRESSIVAS 

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. 

SUBÁREA RAQUETAS E OUTRAS 

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. 

ÁREA APTIDÃO FÍSICA (10%) 
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 

ÁREA CONHECIMENTOS (10%) 
 

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) 

DESCRITORES 

- 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 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 
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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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EMRC 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

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

Aprendizagens Essenciais) 

PONDERAÇÃO CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 
(Descritores) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- 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. 

A DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA 

80% 

- Identificar a vida como dádiva de Deus e um direito primordial;  
- Reconhecer a vida humana como um bem inviolável;  
- Perceber criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em 

desvantagem social onde a dignidade da vida humana se encontra ameaçada;  
- Reconhecer a dignidade da vida humana desde a sua concepção até à morte natural;  
- Compreender o núcleo central do cristianismo que assume o humano como Imagem e 

Semelhança de Deus;  
- Participar em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 

- 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) 

DEUS, O GRANDE MISTÉRIO 

- Identificar a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão;  
- Discutir várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo;  
- Apontar vários elementos constitutivos do fenómeno religioso; 
- Reconhecer, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à 

construção de um mundo solidário. 
- Compreender que a fé cristã é uma experiência de encontro e da bondade de Deus; 
- Descobrir em factos sociais e acontecimentos históricos, transformações provocadas 

pela vivência da fé; 
- Elaborar propostas de atuação no mundo alicerçadas na cosmovisão cristã. 

O PROJETO DE VIDA  
 

- Identificar a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal;  
- Relacionar Vocação e Profissão na construção de projeto de vida;  
- Mobilizar valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua 

realização pessoal e no serviço aos outros;  
- Reconhecer nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto de vida; 
- Valorizar a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos outros.  
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VALORES E ATITUDES – 20% 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

DESCRITORES 

- Relacionamento 
interpessoal 

 
- Consciência e domínio do 

corpo 
 

- Responsabilidade e 
integridade  

- Excelência e exigência  
- Curiosidade, reflexão e 

inovação 
- Cidadania e participação  
- Liberdade 

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% 

- 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% 

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. 

 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | 3.º CEB | 9.º ANO PÁGINA 33 / 33 

 

 

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. 
 


