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Princípios gerais
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as
aprendizagens essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Para isso reforça-se o caráter
tendencialmente contínuo e sistemático da avaliação, ao serviço das aprendizagens, fornecendo ao professor,
ao aluno e ao encarregado de educação informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das
aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.

Capítulo I
Objeto, finalidades e princípios gerais
Artigo 1.º
Objeto
1

– Com a publicação a 6 de julho foi publicado o Decreto – Lei n.º 55/2018, que estabelece o
currículo para os ensinos básicos e secundários. Enquanto não for publicado o normativo
regional que procede à adaptação, transitoriamente, deverá ser aplicado o disposto na ,
• Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, que procede à regulamentação das ofertas
educativas do ensino básico geral, previstas no n.º 2 do artigo 7.º do supramencionado
Decreto-Lei, definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do
currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens , tendo em vista o Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória , com efeitos no 5.º e 7.º anos de
escolaridade;
• Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, que procede à regulamentação dos cursos cientifico humanísticos, a que refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei, definindo as
regras e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da
avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, com efeitos no 5.º e 7.º anos de escolaridade, com efeito no 10.º
ano de escolaridade;
• Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, que procede à regulamentação dos cursos
cientifico-humanísticos, a que refere a alínea b) do n.º 4 do artigo 7.º do referido Decreto Lei, com efeito no 1.ºano dos cursos profissionais.
2

– O Projeto Educativo de Escola (2020-2024) define as politicas educativas da escola, constitui-se
como uma referência para a comunidade envolvente, apresenta-se como um documento estruturante
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das mesmas e, simultaneamente, com um espaço promotor de responsabilidade partilhadas, assente
em princípios e valores comuns que consagram e orientam a ação educativa.
3

- A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para
cada nível e ciclo de ensino, e no Plano Anual de Turma (PAT).

4

- As aprendizagens de caráter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da
educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização
das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de avaliação em todas as disciplinas
e áreas curriculares.
Artigo 2.º
Finalidades

1 – A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem,
tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica
2 - A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha
sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à
promoção das aprendizagens;
3 - A avaliação serve como certificadora de aprendizagens, mas terá como função primordial a melhoria
dessas aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória.
4 - C abe aos intervenientes neste processo assinalar, por um lado, lacunas, valorizar os progressos
e indicar estratégias de superação de dificuldades e, por outro, criar condições para a expressão e
desenvolvimento de capacidades excecionais.
Artigo 3.º
Princípios gerais
1 – Os princípios organizam-se tendo como referência fundamental, o perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória e o projeto educativo de escola;
2 - A avaliação das aprendizagens, refletem os diversos diplomas, definidos num conjunto de princípios orientadores
da ação avaliativa:
a) Planificação dos processos de avaliação e das aprendizagens e competências pretendidas,
de acordo com os contextos em que ocorrem;
b) Diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação;
c) Valorização da evolução do aluno;
d) Transparência e rigor de processos;
e) Melhoria das aprendizagens;
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f) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação.
Artigo 4.º
Planificação
1 - A propósito da planificação anual, nos diversos departamentos curriculares, a ter lugar no início de
cada ano letivo, deverão os coordenadores de departamento promover a discussão e definição de
questões relativas à avaliação;
2 - Os instrumentos de avaliação a privilegiar, a frequência dos momentos de avaliação e a quantificação
dos elementos de avaliação devem ser estabelecidos antes do início das atividades letivas;
3 - Os coordenadores dos departamentos curriculares serão responsáveis pela coordenação do referido
no número dois do presente artigo. A uniformização dos critérios a definir poderá ser apresentada por
departamento, grupo disciplinar, disciplina ou ano de escolaridade;
4 - Os instrumentos, a frequência desses instrumentos e a respetiva quantificação serão postos à aprovação
do Conselho Pedagógico no início de cada ano letivo;
5 - Respeitar-se-ão as seguintes disposições:
a)

A realização das diversas avaliações é sempre alvo de negociação com os alunos,
respeitando- se os períodos de maior concentração de trabalho;

b)

Nos 2.º e 3.º ciclos, a solicitação de trabalhos de casa, em dias em que há testes de avaliação
agendados, deverá ser moderada;

c)

Nos 2.º e 3.º ciclos, os trabalhos de grupo são, obrigatoriamente, orientados, realizados e
supervisionados em contexto de sala de aula;

d) Nos 2.º e 3.ºciclos,
(i)

a percentagem máxima a atribuir aos testes de avaliação sumativa terá um peso
percentual que varia entre os 40 e 60%;

(ii)

não devem ser marcados mais do que dois testes por semestre, para as disciplinas até três
tempos semanais, dando prioridade na marcação dos instrumentos de avaliação às disciplinas
com menor carga horária. (acrescentar o que está azul)

(iii)

não devem ser marcados mais do que dois testes por semestre, para as disciplinas até
três tempos semanais;

(iv)

as questões-aula, instrumento/técnica de avaliação utilizado/a em algumas disciplinas
não deverá exceder a duração máxima de 30 min.

e) No ensino secundário,
(i)

a percentagem máxima a atribuir aos testes de avaliação sumativa terá um peso
Página 6 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

percentual que varia entre os 50% e 75%;
(ii)

não deve ser permitida a marcação de mais de três testes por semana;

(iii)

os instrumentos de avaliação sumativa deverão ser agendados em dias alternados e
apenas de uma disciplina especifica por semana;

(iv)

as questões-aula, instrumento/técnica de avaliação utilizado/a em algumas disciplinas
não deverá exceder a duração máxima de 45 min.

f)

Os instrumentos de avaliação que requerem por parte dos alunos preparação prévia, devem ser
lançados na Plataforma Digital em MARCAÇÃO TESTES/OUTROS, até à 6.ª feira que antecede
a primeira reunião de coordenação pedagógica de cada semestre. Após a verificação pelo diretor
de turma da marcação dos testes/ outros se necessário, efetuar as alterações e validação em
reunião.

g) Poderão excecionalmente ser marcados de elementos de avaliação após três dias depois do
regresso das interrupções de Natal e da Páscoa.
h) A entrega das provas escritas de avaliação é feita num prazo máximo de dez dias úteis, à
exceção dos finais de semestre, sendo as mesmas devidamente corrigidas, classificadas e
entregues no horário normal da turma. A correção e entrega de qualquer prova de avaliação
será efetuada, necessariamente, antes da realização da prova seguinte.
Artigo 5.º
Diversificação dos intervenientes
1 - A participação dos professores, alunos, pais e encarregados de educação na avaliação deverá ser
aprofundada e desenvolvida e terá início com a divulgação deste documento junto dos vários parceiros
educativos;
2 - Aos professores compete recolher as informações e evidências de aprendizagem com base em diferentes
técnicas e instrumentos de avaliação. A partir dessas informações, compete-lhes ajustar o ensinoaprendizagem e emitir apreciações e classificações referentes ao desempenho dos alunos;
3 - O aluno deverá autorregular o seu processo de aprendizagem e identificar dificuldades e áreas de preferência,
com orientação do professor. Com colaboração deste, o aluno refletirá e autoavaliar-se-á, sendo esta
também uma forma de avaliação a privilegiar. Poderá o Conselho Pedagógico estabelecer a utilização de
um documento de autoavaliação donde constarão as autoavaliações elaboradas pelo aluno nas
diferentes disciplinas e que ficará conservado no dossiê de direção de turma. Deve constar, no final de
cada ano letivo (no ensino básico), uma autoavaliação do aluno em todas as áreas curriculares
disciplinares e não disciplinares no seu processo individual e de acordo com critérios definidos pelo
estabelecimento de ensino;
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4 - O acompanhamento do processo de avaliação dos filhos ou educandos, por parte dos pais ou encarregados
de educação respetivamente, é de extrema importância, quer através das informações de avaliação
intercalar, quer através da participação nas reuniões promovidas pela escola. Cabe aos pais ou
encarregados de educação assinar as provas avaliativas dos seus educandos e acompanhar, tanto
quanto possível, a atividade diária dos mesmos.
Artigo 6.º
Diversificação dos instrumentos/ técnicas de avaliação
1 – Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às
finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função
da diversidade, contexto e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos;
2 - A avaliação deve compreender as várias dimensões que estruturam a aprendizagem, particularmente os
diferentes estilos de aprendizagem, os múltiplos objetivos que o currículo consagra e a natureza das
diferentes áreas do conhecimento. Assim, é necessário utilizar, adequadamente, uma variedade de
instrumentos, procedimentos e técnicas de avaliação, tais como, observação direta e indireta,
testes de avaliação; testes/trabalhos práticas; questões-aula; relatórios; questionários; entrevistas; trabalhos
de pesquisa; fichas autocorretivas e/ou formativas; debates; apresentações orais; trabalhos de grupo, de pares
e individuais; trabalhos de projeto; listas de verificação; diários de aprendizagem; entre outros;
3 - Poderão ser criadas, por aprovação do Conselho Pedagógico, grelhas de registo de observação da avaliação
dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário, de forma a constituírem instrumentos aglutinadores
de todas as informações e reveladores da transparência do processo de avaliação;
4- Como alicerce deverá respeitar-se o alinhamento das tarefas de avaliação com as tarefas de aprendizagem,
isto é, nos momentos de avaliação respeitar as tipologias de exercícios que prevaleceram nas aulas;
5- Com a diversificação de instrumentos pretende-se, também, avaliar produtos e valorizar a dimensão processual
da avaliação. Ao querermos um aluno auto implicado no seu processo de avaliação, teremos que implementar
práticas de autoavaliação e heteroavaliação.
Artigo 7.º
Transparência dos processos
1 - Para que todos os restantes princípios se tornem verdadeiros, a transparência é essencial ao nível da
conceção e devolução dos diferentes instrumentos de avaliação. Deste modo:
a) As instruções para as tarefas de avaliação serão claras, evitando-se ambiguidades e respeitandose a tipologia usual de exercícios;
b) A classificação e/ou cotação dos instrumentos de avaliação será clara e sem rasuras.
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2 - Os testes de avaliação e fichas de trabalho serão classificados (as) de acordo com a seguinte nomenclatura:

ENSINO BÁSICO
Menção qualitativa
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

ENSINO SECUNDÁRIO

Menção quantitativa

Menção qualitativa

Menção quantitativa

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

Mau

0 – 5 valores

Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

6 – 9 valores
10 – 13 valores
14 – 17 valores
18 – 20 valores

3 - No Ensino Básico, é obrigatória a classificação quantitativa e qualitativa dos testes de avaliação
e demais trabalhos de avaliação sumativa;
4 - No Ensino Secundário, é obrigatória a classificação quantitativa dos testes de avaliação e demais
trabalhos de avaliação sumativa na escala de 0 a 20 valores, até às décimas.
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Capítulo II
Avaliação das aprendizagens dos alunos
Artigo 8.º
Avaliação interna
1 – A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de
informação, as modalidades formativa e sumativa.
2 – A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração
e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.
3 – Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de autorregulação das suas
aprendizagens.
Artigo 9.º
Modalidades de avaliação
1 - As modalidades de avaliação em uso são aquelas que encontram expressão nos diplomas legais para o ensino
básico e para o ensino secundário:
a) Avaliação formativa: a avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico.
Assume um caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a
uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e
dos contextos em que ocorrem. Poderá traduzir-se, na sala de aula, no uso de fichas de autorregulação
de aprendizagens, cujo objetivo é orientar o aluno na construção do seu saber, fornecer-lhe exercícios/
situações em que ele possa verificar dificuldades e confirmar progressos. A avaliação formativa traduz-se
de forma descritiva e qualitativa e pretende fornecer ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação
e demais interveniente informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências, de modo
a permitir rever e melhorar os processos de trabalho;
Para efeitos do desenvolvimento de práticas de avaliação formativa, para apoiar o desenvolvimento das
aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores, devemos ter em conta os seguintes aspetos:
•

A avaliação formativa deve ser planeada tendo em vista um propósito fundamental: contribuir para que
todos os alunos aprendam mais e melhor;

•

O feedback é o real conteúdo da avaliação formativa, pois é através dele que os alunos sabem o que têm
de aprender, onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para aprender;

•

As dinâmicas de trabalho nas salas de aula devem ser igualmente diversificadas, podendo os alunos
trabalhar em pequenos grupos, em pares ou no grande grupo com o apoio e a orientação dos seus
professores;
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A seleção das tarefas de trabalho a propor aos alunos tem de ser muito criteriosa, sendo necessário ter em
conta que cada tarefa deverá cumprir uma tripla função, permitindo que os alunos aprendam, que os
professores ensinem e que ambos avaliem;

•

As tarefas devem ser tão diversificadas quanto possível e, através delas, os alunos devem ter
oportunidades reais para participar na avaliação das suas aprendizagens, quer através de processos de
autoavaliação, quer através de processos de avaliação entre pares ou ainda através da avaliação em
grande grupo.

b) Avaliação sumativa: a avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre as
aprendizagens realizadas pelos alunos. Esta avaliação tem a finalidade de certificar e classificar o
desempenho dos alunos e o valor das suas aprendizagens e respeitará os cinco princípios definidos
neste documento, bem como os critérios de avaliação definidos pelos departamentos/ grupos disciplinares.
A avaliação sumativa inclui
• A avaliação sumativa interna que realiza no final de cada semestre e é da responsabilidade dos
professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola;
• A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação
designados para o efeito;
• A avaliação sumativa externa no 9.ºano compreende a realização de provas finais, as quais incidem,
respetivamente, sobre os conteúdos do 3.º ciclo nas disciplinas de Português, PLNM e Matemática;
• A classificação final a atribuir a cada uma das disciplinas, na escala de 1 a 5, integra a classificação
obtida pelo aluno na prova final, com uma ponderação de 30%, arredondada às unidades.
• A avaliação sumativa externa no ensino secundário, nos cursos cientifico-humanísticos, é completada
pela realização de exames finais nacionais, podendo processar-se ainda através da realização de provas de
equivalência à frequência.
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Capítulo III
Critérios
Artigo 10.º
Critérios de avaliação
1- Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de
avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos
departamentos curriculares, os critérios de avaliação (Anexo A), tendo em conta, designadamente:
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) As Aprendizagens Essenciais;
c) Os princípios, visão, missão, valores e perfil dos alunos constantes no PEE;
d) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação,
aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
2- Os critérios de avaliação devem ser concretizados a partir do 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, nomeadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e
à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver;
4- Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola;
5- O Presidente do Conselho Pedagógico e ou o Presidente do Conselho Executivo, devem garantir a divulgação
dos critérios de avaliação junto da comunidade educativa.

SECÇÃO I
Segundo e terceiro ciclos do ensino básico
Artigo 11.º
Critérios de avaliação dos alunos
1 - Os critérios de avaliação, que a seguir se definem, constituem referenciais comuns da escola, sendo
operacionalizados pelo Conselho de Turma;
2 - A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nas planificações e tem como referência,
as aprendizagens essenciais em vigor para cada uma das disciplinas;
3

- No final de cada semestre, é atribuído um nível aos alunos, conforme a escala quantitativa de 1 a 5.
Página 12 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

4 - A área da Formação Pessoal e Social, oferta complementar, deve ultrapassar a mera informação e
desenvolver a capacidade de análise de situações e de descodificações de mensagens que veiculem
conteúdos que estimulem o desenvolvimento pessoal e social dos nossos jovens e os preparem para
o exercício de uma cidadania plena e responsável, capazes de responder às exigências que se colocam
ao nosso país, quer no plano nacional, quer no internacional, no que concerne à construção de um
projeto de sociedade que, preservando a identidade nacional, assuma o desafio permanente da
modernização.
a) Competências gerais
Esta área pressupõe a realização de atividades em que o aluno é capaz de:
i. Expressar opiniões e sentimentos pessoais;
ii. Comunicar acerca de temas relacionados com a consciência social e a
cidadania;
iii. prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e
curiosidade;
iv. saber estar consigo e gostar de si como ser em desenvolvimento;
v. reconhecer-se n a sua dignidade como ser único e singular, capaz
de fazer opções assertivas e de assumir a responsabilidade dos
seus atos;
vi. atuar de modo assertivo e eficaz nas interações sociais que estabelece com
pares e adultos;
vii. adequar o seu comportamento a diferentes situações vivenciais;
viii. fundamentar a priorização dos valores e dar razões das escolhas pessoais;
ix. valorizar a cooperação e agir na sociedade de forma criativa, fraterna e
solidária;
x. adotar uma atitude crítica face a opiniões divergentes;
xi. reconhecer e promover o valor do património histórico, ecológico, cultural e
humano.
b) Nos 2.º e 3.ºciclos na avaliação da Formação Pessoal e Social é atribuído um nível aos
alunos, conforme a escala quantitativa de 1 a 5 (Anexo C).
c)

A avaliação dos alunos no final de cada semestre letivo, após proposta previamente
apresentada ao diretor de turma pelos docentes que dinamizam os diferentes projetos, é
da responsabilidade de cada conselho de turma.

5

– Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento os projetos/ações desenvolvidos nos domínios da Cidadania
definidos para cada ciclo de ensino e ano de escolaridade em reunião de conselho pedagógico, deverão aferir
as aprendizagens definidas nos vários domínios da Cidadania e Desenvolvimento.
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– A avaliação da disciplina deverá respeitar os seguintes descritores de desempenho:
Menção

Percentagem
2.º e 3.º ciclos

2.º e 3.º ciclos
(Nível)

Muito Bom

90% a 100%

5

Bom

70% a 89%

4

Suficiente

50% a 69%

3

20% a 49%

2

0% a 19%

1

Insuficiente

Descritores de desempenho
Desenvolve com muita facilidade as
competências fundamentais.
Desenvolve com facilidade as competências
fundamentais.
Desenvolve a maior parte das competências
fundamentais, embora com alguma
dificuldade.
Desenvolve, com bastante dificuldade,
algumas competências fundamentais.
Revela muitas dificuldades e não
desenvolve as competências fundamentais.

Artigo 12.º
Aprendizagens essenciais
1 – As aprendizagens essenciais são aquelas que dizem respeito a cada uma das diversas áreas disciplinares
e disciplinas em cada ciclo e ano;
2 - Cada departamento explicitará o conjunto de conteúdos, ações, metodologias e técnicas/instrumentos
de avaliação que permitirá aos alunos, no contexto de cada disciplina, alcançar os objetivos;
3 - O processo referido no número anterior ocorre em dois planos:
a) Estabelecido genericamente ao nível do departamento curricular e/ou grupo disciplinar;
b) Posto em prática ao nível dos conselhos de turma, no contexto real dos planos anuais de turma,
através da planificação conjunta das atividades das diversas áreas disciplinares ou disciplinas.
Artigo 13.º
Princípios a observar na avaliação dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos
1 - Cada aluno será único num certo contexto, sendo avaliados os seus progressos ao longo do ano e tendo
em conta a sua situação inicial;
2 - A decisão de progressão de um aluno é sempre uma decisão pedagógica;
3 - A menção de Não Transita/Não Aprovado pressupõe que o aluno tenha demonstrado não ter
adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com
sucesso os estudos no ciclo ou no nível de escolaridade subsequente;
4 - A retenção será uma situação de exceção e só quando o Conselho de Turma considere que o aluno
não conseguirá desenvolver as competências essenciais até ao final do ciclo;
5- Em cada disciplina serão consideradas as aprendizagens essenciais.
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Artigo 14.º
Classificação final de cada semestre
1 - A atribuição das classificações dos 1.º e 2.º semestres é feita nos termos do estabelecido no artigo 8.º
deste documento;
2 - A fim de se respeitar o caráter contínuo da avaliação, a classificação final lançada na pauta, é calculada
aplicando a seguinte fórmula, efetuada com base nas classificações anteriores aos arredondamentos:

CF =

𝐶1 + 𝐶2
2

Legenda:
C1 – Classificação do 1.º semestre;
C2 – Classificação do 2.º semestre;
CF – Classificação Final
3 - A progressão do aluno deve ser tida em conta na classificação final;
4 - A fórmula referida no ponto 2 é de utilização obrigatória por todos os docentes dos ensinos básico.

Artigo 15.º
Equivalência de percentagens e níveis
1 - Estabelece-se a seguinte equivalência entre a avaliação obtida pelos alunos do ensino básico nos dois
domínios (percentagens) e o nível a atribuir no final de cada semestre:
PERCENTAGEM

NÍVEL A ATRIBUIR

0% a 19%
20% a 49%

1
2

50% a 69%

3

70% a 89%

4

90% a 100%

5

Artigo 16.º
Níveis de desempenho
1 – De acordo com as aprendizagens essenciais definidas para cada disciplina e com áreas de competência do
perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória os descritores de desempenho são os seguintes:
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Descritores de desempenho

5

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas
nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade.

4

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas
nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade.

3

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades
e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades.

2

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldade.

1

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muitas dificuldades.
Artigo 17.º
Cenários de retenção e de não aprovação

1 - No final dos 2.º e 3.ºciclos, a decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é
tomada sempre que o conselho de turma, considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as
aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número
seguinte.
2 - Nos anos não terminais, a decisão de retenção é considerada excecional e só pode ser tomada após um
acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às
dificuldades detetadas.
3 - A decisão de transição é tomada sempre que o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considere que o
aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir
com sucesso os seus estudos.
4 – O critério referencial a partir do qual o conselho de turma, nos anos intermédios de ciclo, e após apreciação
da situação do aluno, considera que o mesmo não desenvolveu as aprendizagens essenciais para transitar
para o ano seguinte:
5.º, 7.º e 8.ºanos

Tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3.

5 - No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo,
sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas
finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes
condições:
6.º e 9.ºanos

Tenham obtido nível inferior a 3 em três ou mais disciplinas;
Tenham obtido nível inferior a 3 em Português ou PLNM e Matemática.
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6 - No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino básico geral
implica a sua não aprovação neste ciclo.
7 - Os alunos autopropostos do ensino básico não progridem e obtêm a menção de Não Aprovado se
estiverem nas condições referidas no número anterior.
8 – A disciplina de Educação Moral e Religiosa e a Formação Pessoal e Social, a disciplina de oferta
complementar, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo.

Artigo 18.º
Provas de equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
1 - As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos terminais dos 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo, para alunos autopropostos nos
termos previstos no n.º 3 do presente artigo.
2 - No 9.º ano, nas disciplinas em que existam provas finais de ciclo, estas substituem as provas de equivalência
à frequência.
3 - As provas de equivalência à frequência têm como referência as aprendizagens para cada disciplina e ciclo e
contemplam ainda uma prova oral, no caso das áreas disciplinares e disciplinas de Português, de Português
Língua Não Materna (PLNM) e das línguas estrangeiras.
4 - As provas de equivalência à frequência realizam-se em duas fases, em todos os ciclos, e destinam-se
aos alunos, na qualidade de autopropostos, que se encontrem numa das seguintes situações:
a) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 293 -C/86, de 12 de setembro, para
alunos dos 2.º e 3.º ciclos;
b) Estejam matriculados no ensino individual e doméstico;
c) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer estabelecimento
de ensino;
d) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade dos 2.º ou 3.º ciclos
do ensino básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil após regresso da interrupção da
Páscoa;
e) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido
aprovação na avaliação sumativa final;
f) Tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º
da Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013, de 25 de junho, e se encontrem nas situações a que se
refere na alínea e);
g) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final ou
após a realização das provas finais na 1.ª fase;
Página 17 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

h) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de escolaridade, pela aplicação do previsto na alínea b) do
n.º 4 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013, de 25 de junho.
5

- Os alunos autopropostos do 3.º ciclo realizam obrigatoriamente:
a) As provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas do 3.º ciclo do ensino básico, no caso
dos alunos referidos nas alíneas a) a g) do n.º 3 do presente artigo, na 1.ª fase às disciplinas com nível
inferior a 3;
b) As provas finais de ciclo na 2.ª Fase.

6 - Os alunos do 2.º ciclo do ensino básico referidos no n.º 3 que não obtiveram aprovação nas provas de
equivalência à frequência na 1.ª fase, por terem obtido classificação inferior a 3, podem repetir na 2.ª fase
a realização destas provas.
7 - Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico podem inscrever-se e realizar, na 2.ª fase, as provas de equivalência
à frequência em todas as disciplinas em que não obtiveram aprovação na 1.ª fase, desde que aquelas
lhes permitam a conclusão de ciclo.
8 - Nas provas de equivalência à frequência constituídas por um único tipo de prova, a classificação final de
cada área disciplinar e disciplina é a obtida nas provas realizadas, expressa em escala percentual de 0 a
100, convertida na escala de 1 a 5 nos termos do artigo 15.º.
9 - Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática),
a classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades,
das classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala
de 1 a 5 nos termos do artigo 15.º:
a) Componente escrita (E), implica um registo escrito;
b) Componente oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação oral na
presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno;
c) Componente prática (P), implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, com
eventual produção escrito, que incide sobre o trabalho prático ou experimental produzido, implicando
a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno.
10 - As provas de equivalência à frequência dois ciclos e respetiva duração constam dos anexos I e II
ao presente despacho, do qual fazem parte integrante.
11 – O aluno é considerado Aprovado quando se verificam as condições de transição estabelecidas para
o final dos três ciclos do ensino básico.
12 - Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento das provas de equivalência à frequência
dos três ciclos são objeto de regulamentação própria, a aprovar por despacho do membro do Governo
responsável pela área da educação.
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Artigo 19.º
Provas de Aferição
1 - As provas de aferição visam aferir o desenvolvimento do currículo no ensino básico e providenciar
informação regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos e encarregados de educação sobre o
desenvolvimento das aprendizagens.
2 - As provas de aferição realizam-se nos 5.º e 8.º anos de escolaridade e são de aplicação universal, para
todos os alunos do ensino básico, numa única fase.
3 – No presente ano letivo realizam-se as seguintes provas de aferição:
a) No 5.ºano, a prova de aferição que resulta da combinação das disciplinas de Matemática e Ciências
Naturais (58) e Educação Visual e Educação Tecnológica (53);
b) No 8.ºano, a prova de aferição que resulta da combinação das disciplinas de História e Geografia
(87), a prova de Português (85) e de Educação Física (84).
4 – A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outras ofertas
educativas e formativas do ensino básico, compete à presidente do Conselho Executivo, mediante o
parecer do Conselho Pedagógico fundamentado em razões de organização curricular específica ou outras
de caráter relevante.
5 – À presidente do Conselho Executivo, cabe igualmente a decisão de não realização das provas de
aferição, mediante o parecer do Conselho Pedagógico, pelos alunos abrangidos por medidas adicionais,
com adaptações curriculares significativas.

Artigo 20.º
Provas finais do ensino básico
1 – As provas finais de ensino básico realizam-se no 9.ºano de escolaridade, e destinam-se aos alunos do
ensino básico geral, com exceção para os alunos com a medida adicional de adaptações curriculares
significativas.
2 – Realizam, obrigatoriamente, as provas finais do ensino básico, no caso de pretenderem prosseguir
estudos no ensino secundário em cursos científico-humanísticos, os alunos que se encontrem a
frequentar outras ofertas educativas e formativas do ensino básico.
3 – Os alunos cujas provas necessitam de alterações especificas de estrutura e/ou itens, bem como de
tempo de duração e/ou desdobramento dos momentos de realização, medidas que constam do relatório
técnico-pedagógico do aluno, realizam provas a nível de escola.
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SECÇÃO II
Ensino secundário
Artigo 21.º
Classificação final de cada semestre
1 - A avaliação dos alunos do ensino secundário é regulada pela legislação aplicável.
2 - A atribuição das classificações dos 1.º e 2.º se me st re s é feita nos termos do estabelecido no artigo
8.º deste documento;
3 - A fim de se respeitar o caráter contínuo da avaliação, a classificação final lançada na pauta, é calculada
aplicando a seguinte fórmula, efetuada com base nas classificações anteriores aos arredondamentos:

CF =

𝐶1 + 𝐶2
2

Legenda:
C1 – Classificação do 1.º semestre;
C2 – Classificação do 2.º semestre;
CF – Classificação Final

4 - A progressão do aluno deve ser tida em conta na classificação final;
5 - A utilização da fórmula referida no ponto 3 é de utilização obrigatória por todos os docentes do
ensino secundário.
Artigo 22.º
Níveis de desempenho
1 – De acordo com as aprendizagens essenciais definidas para cada disciplina e com áreas de competência do
perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória os descritores de desempenho são os seguintes:
Classificação
18 - 20

14 - 17

10 - 13

6-9

1-5

Descritores de desempenho
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas
nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade.
O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas
nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade.
O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades
e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades.
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos,
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldade.
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muitas dificuldades.
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Artigo 23.º
Aprovação, transição e progressão
1 - A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior
a 10 valores;
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a classificação de frequência no ano terminal das disciplinas
plurianuais não pode ser inferior a 8 valores;
3 - A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação anual
de frequência ou final de disciplinas, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a mais que
duas disciplinas, sem prejuízo dos números seguintes;
4 - Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas constantes do plano de
estudo a que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, n ão te r sido excluído por faltas
nem tenha anulado a matrícula;
5 - Na transição do 11.º para o 12.º ano, para os efeitos previstos no n.º 3, são consideradas igualmente
as disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 10.º para o 11.º ano;
6 -Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou duas
disciplinas, nos termos do n.º 3, progridem nesta(s) disciplina(s) desde que a(s) classificação(ções) obtida(s)
não seja(m) inferior(es) a 8 valores, sem prejuízo do disposto no número seguinte;
7 - Os alunos não progridem nas disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em dois
anos curriculares consecutivos;
8 - Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte, nos termos do n.º 3, não progridem
nas disciplinas em que obtiverem classificações inferiores a 10 valores;
9 - Para os efeitos previstos no n.º 3 não é considerada a disciplina de Educação Moral e Religiosa, desde
que frequentada com assiduidade;
10 - Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, no final do 10.º, 11.º
ou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em que se verificou a exclusão, uma prova especial
de avaliação, elaborada a nível de escola, de acordo com a natureza da disciplina de Educação
Moral e Religiosa;
11 - A aprovação na disciplina de Educação Moral e Religiosa, nas situações referidas no número anterior,
verifica -se quando o aluno obtém uma classificação igual ou superior a 10 valores;
12 - Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição de disciplinas no seu plano de estudo,
nos termos legalmente previstos, as novas disciplinas passam a integrar o plano de estudo do aluno,
sendo consideradas para efeitos de transição de ano, de acordo com as condições estabelecidas no
presente artigo.
13 – Os projetos/ações desenvolvidos nos domínios da Cidadania definidos para cada ano de escolaridade em
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reunião de conselho pedagógico, deverão aferir as aprendizagens definidas nos vários domínios da Cidadania
e Desenvolvimento.
14

– A avaliação dos projetos deverá respeitar os seguintes descritores de desempenho, a constar no

registo de avaliação final de ano letivo de cada aluno é a seguinte:
Menção

Descritores

Aprovado

Desenvolve com facilidade as aprendizagens essenciais.

Não aprovado

Revela muitas dificuldades e não desenvolve as aprendizagens
essenciais (terá de reformular o PROJETO)
Artigo 24.º

Provas de equivalência à frequência do ensino secundário
1 - As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola, em duas fases, com vista à certificação
e conclusão do ensino secundário.
2 - Aos alunos de 11.º ano é autorizada a realização de quaisquer provas de equivalência à frequência de
disciplinas terminais, nesse ano de escolaridade, não sujeitas a exame final nacional.
3 - Aos alunos de 12.º ano é autorizada a realização de quaisquer provas de equivalência à frequência de
disciplinas terminais, nesse ano de escolaridade, não sujeitas a exame final nacional.
4 – As provas de equivalência podem ser constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática), a
classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das
classificações das duas componentes.
5 - As provas de equivalência à frequência realizam-se no período fixado no calendário de provas e exames,
sendo da responsabilidade da presidente do Conselho Executivo a calendarização das provas.
Artigo 25.º
Exames finais nacionais
1 - Os exames nacionais são realizados no ano terminal da respetiva disciplina, obrigatório para os alunos que
frequentam os cursos cientifico-humanísticos.
2 - Os alunos cujas provas necessitam de alterações especificas de estrutura e/ou itens, bem como de tempo
de duração e/ou desdobramento dos momentos de realização, medidas que constam do relatório técnicopedagógico do aluno, realizam provas a nível de escola, para aprovação das disciplinas e conclusão do
ensino secundário.
3 – A classificação final das disciplinas sujeitas a exame é calculada aplicando a seguinte fórmula seguinte,
com as classificações arredondadas às unidades,

CFD =

7𝐶𝐼𝐹+3𝐶𝐸
10

Página 22 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

CFD – Classificação final da disciplina (no ano terminal)
CIF – Classificação interna no final da disciplina (obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às
unidades, classificações anuais de frequência dos anos em que a disciplina foi ministrada)
CE – Classificação de Exame final.
Artigo 26.º
Classificação final de curso
1 – A classificação final do curso é o resultado da média aritmética simples, com arredondamento às unidades,
da classificação final obtida pelo aluno em todas as disciplinas do seu plano curricular.
2 – A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de apuramento de classificação
a que se refere o número anterior.
3 - A disciplina de Educação Física é considerada, a par das demais disciplinas, para o apuramento da
classificação final de todos os cursos do ensino secundário.
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SECÇÃO III
Outras Modalidades de Formação (OMF) – Cursos Profissionais (CP)
Artigo 27.º
Processo de avaliação
1 - A avaliação enquadra-se no regime de avaliação em vigor para o ensino profissional, tendo caráter
diagnóstico, formativo e sumativo, e incide sobre:
a) os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes
a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da Formação em Contexto
de Trabalho (FCT);
b) os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva
qualificação.
2 - A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, designadamente:
a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas,
quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem,
esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso;
b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas
áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora;
c) Certificar a aprendizagem realizada;
d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões
para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento.
Artigo 28.º
Avaliação sumativa
A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global, tem como objetivos a classificação e a
certificação e inclui:
a) A avaliação sumativa interna;
b) A avaliação sumativa externa.
Artigo 29.º
Avaliação sumativa interna
1- A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, após a conclusão do conjunto
de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma.
2- A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo os momentos de realização
da mesma no final de cada módulo acordados entre o professor e o aluno ou grupo de alunos, tendo
em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.
3- O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola, a avaliação dos
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módulos não realizados.
4- A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no final
do último ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional (PAP).
5- A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores.
Artigo 30.º
Avaliação sumativa externa
A avaliação sumativa externa realiza-se nos termos e para os efeitos previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 139/2012, de 5 de julho, e de acordo com o estabelecido no presente regulamento e na regulamentação
dos exames do nível secundário de educação.
Artigo 31.º
Mecanismos de recuperação
1

- No final de cada módulo, o aluno que não conseguir aprovação, deve acordar com o professor da
disciplina a repetição da avaliação desse mesmo módulo (até ao limite máximo de 15 dias). Durante
esse período o professor orientará o aluno na sua preparação para a realização de uma prova
de recuperação

2

- Caso o professor entenda necessário, deve proceder a uma articulação, através do diretor de curso/
diretor de turma, com os serviços de psicologia e orientação e ensino especial, utilizada como
mecanismos de recuperação;

3

- A prova de recuperação, mencionada no ponto 1, assume formato diversificado em função das
especificidades da disciplina e do módulo a que se reporta, podendo ser prova escrita ou oral, realização
de um trabalho com defesa do mesmo, prova prática ou qualquer combinação das anteriores;

4

- A realização do 2.º momento de avaliação do módulo em atraso pode ocorrer fora do tempo
normal letivo, de acordo com o professor da disciplina, o diretor de turma e os órgãos de gestão da
escola.

5

- No 3.º momento de avaliação do(s) módulo(s) em atraso, o aluno deverá requerer nos
serviços administrativos a avaliação extraordinária, de acordo com os montantes estabelecidos na
portaria da ASE;
a) Para a realização do 3.º momento de avaliação extraordinária, o aluno tem dois dias úteis
para requerer;
b) Após terminado o prazo, o processo de avaliação extraordinária deverá estar concluído em 8 dias;
c) O 3.º momento corresponderá à consecução de uma prova teórica e ou prática;
d) Para a realização de recuperações modulares, o aluno poderá requerer as necessárias para efeitos
de progressão.

6

- O aluno poderá solicitar a consulta da prova ao diretor de curso/ diretor de turma, apesar de não
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ser possível a sua revisão;
7

- No 3.º ano do ciclo de formação, os alunos disporão de uma época suplementar a decorrer
no mês de julho.
Artigo 32.º
Classificações

1 - A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores;
2 - A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada
às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.

Artigo 33.º
Aprovação e progressão
1 - A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma
classificação igual ou superior a 10 valores.
2- A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores
em cada uma delas.
3- Atendendo à constituição modular dos cursos profissionais, a progressão no ciclo de formação faz-se de acordo
com a passagem para o módulo seguinte, sempre que o aluno concluir com aprovação o módulo anterior.
4- O aluno, sem aprovação no módulo anterior, poderá frequentar o módulo seguinte, ficando abrangido pelo
sistema de avaliação em vigor.
5- Não é permitido repetir módulos para melhoria de classificações.
6- A progressão é registada nos momentos e nos termos previstos no presente regulamento e, nas situações
não previstas, de acordo com o estabelecido no regulamento interno da escola.

Artigo 34.º
Conclusão e certificação
1- A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas,
na FCT e na PAP.
2- A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de:
a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído,
respetiva classificação final e o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações;
b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações
e a média final do curso e discrimine as disciplinas do plano de estudo e respetivas classificações finais,
os módulos das disciplinas da componente de formação técnica, a designação do projeto e a classificação
obtida na respetiva PAP bem como a classificação da FCT.
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3- O requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do percurso escolar
do aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de disciplinas, módulos e da FCT
bem como os respetivos resultados de avaliação.
4- A emissão do diploma, do certificado e dos documentos comprovativos referidos nos números anteriores é
da responsabilidade do órgão competente de direção ou gestão da escola.
Artigo 35.º
Classificação final do curso
1- A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:

sendo:
CF = classificação final do curso, arredondada às unidades;
MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de
estudo do curso, arredondada às décimas;
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.
2- Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, a classificação na
disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do curso, mas não entra no
apuramento da classificação final do mesmo, exceto quando o aluno pretende prosseguir estudos nesta
área.
Artigo 36.º
Classificação para efeitos de prosseguimento de estudos
1

- Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5
de julho, a classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior é o
valor resultante da expressão arredondado às unidades, em que:
- CF é a classificação final de curso, calculada até às décimas, sem arredondamento,
subsequentemente convertida para a escala de 0 a 200 pontos;
- M é a média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações, na escala de 0
a 200 pontos, dos exames a que se refere o n.º 4 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de
julho.

2

-Só podem ser certificados para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior os alunos em que
o valor de classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudo e a média das classificações
obtidas nos exames a que se refere o n.º 4 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, sejam iguais
ou superiores a 95.

3

- Em tudo o que é omisso, complementa-se o presente artigo com legislação em vigor.
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Capítulo IV
Disposições finais
Artigo 37.º
Critérios/ Instrumentos aprovados por Departamento/ Grupo Disciplinar
Ao presente documento são anexos os critérios de avaliação para cada disciplina, ano ou ciclo de
escolaridade (Anexo A) e descritores de desempenho das disciplinas por ciclo de ensino abrangidos pelo
Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho (Anexo B).
Artigo 38.º
Entrada em vigor
1 - O presente documento entra em vigor a partir do momento em que seja aprovado em sede do Conselho
Pedagógico.
Artigo 39.º
Avaliação e revisão
1 - No início de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico procederá à avaliação e eventual revisão das presentes
medidas.
Artigo 40.º
Legislação aplicável
1 - Aplica-se a legislação em vigor.
Artigo 41.º
Omissões
1 - No que for omisso, incumbe ao Conselho Pedagógico a interpretação com base na legislação em vigor.

Santana, 11 de novembro de 2021
A Presidente do Conselho Pedagógico
(Sandra Maria Rocha)

Página 28 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

ANEXOS

Página 27 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Anexo A
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
2.ºCiclo do Ensino Básico

Disciplina de Inglês

Competência Comunicativa

Domínios

Competência Intercultural

Áreas de competência
PASEO
A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
J - Consciência e domínio do
corpo

Ponderação

DESCRITORES DE APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
(conhecimentos, capacidades/competências)
Conhecedor/ Sabedor/ Culto/ Informado (A, B, G, I, J);
Criativo (A,C,D,J)

Compreensão Oral

5%

Interação /
Produção Oral /
Leitura
Compreensão
Escrita

10%

Conhecedor/ Sabedor/ Culto/ informado (A, B, G, I, J);
Crítico/ Analítico (A,B,C,D,G)

25%

Criativo (A,C,D,J)

Interação/
Produção escrita

20%

Gramática / Léxico

30%

Criativo (A,C,D,J);
Crítico/ Analítico (A,B,C,D,G);
Sistematizador/ Organizador (A,B,C,I,J);
Indagador/ Investigador (C,D,F,H,I)
Conhecedor/ sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J)

Competência estratégica

Total

10%

Questionador (A, F, G, I, J) ;
Comunicador (A, B, D, E, H) ;
Autoavaliador (transversal às áreas) ;
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) ;
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I,J) ;
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

100%
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Testes (listening, reading, writing,
grammar and vocabulary)
Fichas de trabalho
Propostas de atividades do
manual
Apresentações orais
Debate/Interview/Role-play
Trabalhos de pesquisa
Trabalhos individuais de
expressão escrita
Grelhas de observação e de
registo
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Disciplina de Português
Áreas de competência PASEO

A - Linguagens e textos

Domínios

Oralidade

Ponderação

25%

B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas

Leitura

20%

Descritores do Perfil do Aluno
Comunicador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Respeitador da diferença/ do outro;
Participativo/colaborador.
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Leitor.

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e

Educação
Literária

25%

autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística

Gramática

10%

Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Indagador/ Investigador;
Criativo;
Responsável/autónomo;
Comunicador; Leitor.
Questionador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador.

Instrumentos de avaliação

Fichas de Compreensão
Oral;
Fichas de leitura;
Projeto Regional de Leitura
(PRL);
Leitura em voz alta;
Leitura e escrita de textos
(testes);
Exercícios gramaticais
(teste);

I - Saber científico, técnico e
tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo

Escrita

20%

Sistematizador/organizador;
Criativo;
Comunicador;
Responsável/autónomo;
Respeitador da diferença/do outro;
Participativo/colaborador.
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Disciplina de Matemática
Temas

NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
GEOMETRIA E
MEDIDA
ÁLGEBRA
ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS
Conteúdos de
aprendizagem
transversais:
Resolução de
problemas
Raciocínio matemático
Comunicação
matemática

Descritores do perfil do aluno
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)

Testes

QA

60%

10%

Relatórios/
TI/TG

Grelhas de
observação
direta
(Atitudes)

Total

--2%

Criativo (A, C, D, J)

Atividades/
Fichas
formativas

3%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

75%

---

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

2%

---

---

2%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

---

---

---

---

3%

3%

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

---

---

1%

1%

2%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

---

Comunicador/Desenvolvimento da linguagem e
da
oralidade (A, B, D, E, H)

---

---

---

---

4%

6%

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

---

---

1%

1%

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

---

---

---

---

8%

8%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

---

---

1%

1%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

---

3%

3%

60%

10%

6%

4%

20%

100%

Total
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Disciplina de Ciências Naturais
Organizador/
Domínio/Tema
5.ºAno
A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS
E O SOLO – MATERAIS
TERRESTRES
DIVERSIDADE DE SERES
VIVOS E SUAS
INTERAÇÕES COM O MEIO
UNIDADE NA DIVERSIDADE
DE SERES VIVOS

6.ºAno
PROCESSOS VITAIS
COMUNS AOS SERES
VIVOS
AGRESSÕES DO MEIO E
INTEGRIDADE DO
ORGANISMO

Grelhas de

Questões

Trabalhos de

aula

grupo/Ind

60%

10%

4%

---

74%

Criativo (A, C, D, J)

---

---

2%

---

2%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

---

0,5%

---

0,5%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

1%

---

1%

---

---

---

3%

3%

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

---

---

1%

---

1%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

3%

3%

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

---

---

1%

---

1%

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

---

---

---

6%

6%

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

---

---

0,5%

4%

4,5%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

---

1%

1%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

3%

3%

60%

10%

10%

20%

100%

Descritores do perfil do aluno

Testes

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

Total
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Disciplina de História e Geografia de Portugal (HGP)

ORGANIZADOR/
TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO

Testes

Trabalho
de Pares/
grupo
/individual

Fichas
de
trabalho

Questão
aula

TPC

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na Avaliação
Final

45%

2,25%

4,5%

7.2%

3.5%

3,6%

6,3%

72.35%

DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
5.ºAno
A PENÍNSULA IBÉRICA:

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado

LOCALIZAÇÃO E
QUADRO NATURAL

Criativo (A, C, D, J)

---

1,5%

---

---

---

0,4%

0,7%

2,6%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

1,5%

---

---

---

0,6%

1,05%

3,15%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

---

1,5%

---

---

---

0,6%

1,05%

3,15%

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

---

1,5%

---

---

---

0,4%

0,7%

2,6%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

1,5%

---

---

---

0,6%

1,05%

3,15%

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

---

1,5%

---

---

---

0,6%

1,05%

3,15%

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

---

1,5%

---

---

---

0.4%

0,7%

2,6%

Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Autoavaliador (transversal às áreas)

---

1.5%

0,5%

0.8%

1.5%

0.4%

0,7%

5.4%

---

0,75%

---

---

---

0.4%

0,7%

1,85%

45%

15%

5%

8%

5%

8%

14%

100%

A PENÍNSULA IBÉRICA:
DOS PRIMEIROS POVOS
À FORMAÇÃO DE
PORTUGAL
PORTUGAL DO SÉCULO
XIII AO SÉCULO XVII

6.ºAno

PORTUGAL DO SÉCULO
XVIII AO SÉCULO XIX
PORTUGAL DO SÉCULO
XX
PORTUGAL HOJE

Total
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Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
Domínios

Desempenho em sala
de aula: (resolução de
fichas de trabalho,
trabalho individual)

Produção de
conteúdos
(trabalhos
práticos/testes)

Grelhas de
observação
{in} direta

Total

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, B, D, J)

15%

25%

---

40%

6%

12,5%

---

18,5%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

3%

---

2%

5%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

2%

2%

1,5%

---

2%

3,5%

1,5%

5%

---

6,5%

---

---

2%

2%

---

---

2%

2%

---

---

2%

2%

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

3%

7,5%

4%

14,5%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

2%

2%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

2%

2%

30%

50%

20%

100%

Descritores do perfil do aluno

Domínio 1. Segurança,
responsabilidade e
respeito em ambientes
digitais

Respeitador da diferença/do outro

Domínio 2.
Investigar e pesquisar

Questionador (A, F, G, I, J)

Domínio 3.
Colaborar e comunicar
Domínio 4.
Criar e inovar

(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I, J)
Comunicador/Desenvolvimento
da linguagem e da
oralidade (A, B, D, E, H)
Participativo / Colaborador (B, C, D, E, F)

Total
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Disciplina de EMRC

A Partilha do Pão

Jesus, um Homem para os Outros

A Pessoa Humana

ORGANIZADOR/
DOMÍNIO/ TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO
DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado/
Indagador/Investigador
(A, B, C, D, F, I)
Criativo (A, C, D, H)
Crítico/analítico (A, B, C, D)
Respeitador da diferença/do); Cuidador
de Si e do Outro
(A, B, D, E, F, G, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I)
Participativo / Colaborador/ Comunicador/
Questionador
(A, B, C, D, E, F, H, I)
Responsável/autónomo (C, D, E, F, I)
Autoavaliador (transversal às áreas)
Total

Trabalho
de Pares/ Fichas de
grupo
trabalho
/individual

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na Avaliação
Final

1.25%

5%

36.25%

3%
3%

1.25%
1.25%

2.5%
5%

6.75%
9.25%

5%

1.25%

5%

11.25%

3%

1.25%

2.5%

6.75%

10%

1.25%

5%

16.25%

3%
3%
45%

1.25%
1.25%
10%

2.5%
2.5%
30%

6.75%
6.75%
100%

15%
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Prática Vocal e/ou
Instrumental
(presencial ou

Instrumentos de avaliação

Experimentação e criação

Interpretação e comunicação

Apropriação e reflexão

Descritores do perfil dos alunos
Comunicador (A,B,D,E,H)

Participação nas
Teste Teórico Trabalho de
criação atividades da escola
(papel ou
(presencial ou
musical

Observação
direta

relativa

Domínios
organizadores

Ponderação

Disciplina de Educação Musical

1,5%

---

---

0,75%

1%

Questionador (A,F,G,I,J)

---

---

---

---

1%

3,3%
1%

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

---

---

---

4,5%

2%

6,5%

Responsável/autónomo (C,D,E,F,G,I,J)

4,5%

2,5%

3%

3,75%

1,5%

15,3%

Indagador/investigador (C,D,F,H,I)

1,5%

1,25%

2%

---

---

4,8%

---

---

---

1,5%

2%

3,5%

10,5%

6,25%

---

3%

---

19,8%

9%

15%

4%

---

---

28%

Criativo (A,C,D,J)

1,5%

---

10%

---

---

Crítico/analítico (A,B,C,D,G)

1,5%
---

---

---

1%

---

1%
---

11,5%
3,5%

1,5%

1,5%

3%

30%

25%

20%

15%

10%

100,0%

Respeitador da diferença/do outro (A,B,C,I,J)
Sistematizador/organizador (A,B,C,I,J)
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J)

Cuidador de si e do outro (B,E,F,G)
Totais:
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Disciplina de Educação Tecnológica

TECNOLOGIA E SOCIEDADE

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICOS

PROCESSOS TECNOLÓGICOS

Domínio (Áreas)

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos
individuais e/ou em
grupo

Grelhas de registo e
de observação do
professor

Total

35%

---

35%

10.5%
7%

-----

10.5%
7%

7%

---

7%

---

4.5%

4.5%

7%

---

7%

3.5%

---

3.5%

---

21%

21%

--70%

4.5%
30%

4.5%
100%

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)
Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)
Questionador e Comunicador (A, B, D, E,
F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total
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Disciplina de Educação Visual

Domínio (Áreas)

Trabalhos individuais

Grelhas de registo e de

e/ou em grupo

observação do professor

35%

---

35%

10,5%

---

10,5%

7%

---

7%

7%

---

7%

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

---

4.5%

4.5%

Questionador e Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/

7%

---

7%

3.5%

---

3.5%

---

21%

21%

---

4.5%

4.5%

70%

30%

100%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Total

Descritores do perfil dos alunos

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Apropriação e Reflexão

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)
Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)

Responsável/ Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total
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Disciplina de Educação Física
Testes
práticos/
Desempenho
Motor

Trabalhos Ind./grupo

Observação
(in)direta

Ponderação
relativa

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)

30%

---

---

30%

Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

5%

---

---

5%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

---

5%

---

5%

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

---

5%

---

5%

---

---

10%

10%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, F, G, H, I, J)

---

5%

---

5%

Autoavaliador/ Heteroavaliador (transversal às áreas)

---

5%

---

5%

Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

15%

---

15%

30%

---

---

5%

5%

50%

20%

30%

100%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

Domínio (Áreas)

ATIVIDADES FÍSICAS

5.ºano

TOTAIS
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Disciplina de Educação Física

Domínio (Áreas)

6.ºano
Testes
práticos/
Desempenho
Motor

Trabalhos
(ind./grupo)

Observação
(in)direta

---

5%

---

5%

---

5%

---

5%

10%

---

5%

15%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, F, G, H, I, J)

---

5%

---

5%

Autoavaliador/ Heteroavaliador (transversal às áreas)

---

5%

---

5%

30%

---

20%

50%

10%

---

5%

15%

50%

20%

30%

100%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Ponderação
relativa

Descritores do perfil dos alunos
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

CONHECIMENTOS

(A, B, C, D, F, H, I, J)

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADES FÍSICAS

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/ organizador
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
TOTAIS
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3.ºCiclo do Ensino Básico
Disciplina de Português
Áreas de competência PASEO

Domínios

Oralidade

Ponderação

25%

A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de

Leitura

20%

problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal

Educação
Literária

25%

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente

Gramática

10%

H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo

Escrita

20%

Descritores do Perfil do Aluno
Comunicador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Respeitador da diferença e do outro;
Participativo/colaborador.
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Leitor.
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Indagador/Investigador;
Criativo;
Responsável/autónomo;
Comunicador;
Leitor;
Crítico/analítico.
Questionador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador.
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Indagador/Investigador;
Sistematizador/organizador;
Criativo;
Comunicador;
Responsável/autónomo;
Respeitador da diferença e do outro;
Participativo/colaborador.
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Instrumentos de avaliação

Atividades de oralidade
(compreensão e expressão);
Atividades de leitura
(expressiva; ficha de
verificação de leitura);
Teste de
leitura/interpretação;
Teste de avaliação literária;
Fichas de gramática
(consolidação e avaliação);
Atividades de
escrita/reescrita;
Grelhas de observação
direta.
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Disciplina de Inglês

Áreas de competência
PASEO

Ponderação

DESCRITORES DE APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
(conhecimentos, capacidades/competências)

Compreensão Oral

5%

Conhecedor/ Sabedor/ Culto/ Informado (A, B, G, I, J);
Criativo (A,C,D,J)

Interação /
Produção Oral /
Leitura

10%

Conhecedor/ Sabedor/ Culto/ informado (A, B, G, I, J);
Crítico/ Analítico (A,B,C,D,G)

Domínios

A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
problemas
D - Pensamento crítico e
E- Relacionamento
interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente

Competência Intercultural

pensamento criativo

Competência Comunicativa

C - Raciocínio e resolução de

Compreensão
Escrita
Interação/
Produção escrita
Gramática / Léxico

25%

Criativo (A,C,D,J)

20%

Criativo (A,C,D,J);
Crítico/ Analítico (A,B,C,D,G);
Sistematizador/ Organizador (A,B,C,I,J);
Indagador/ Investigador (C,D,F,H,I)

30%

artística
tecnológico

Competência estratégica

10%

J - Consciência e domínio do

Conhecedor/ sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J)

Questionador (A, F, G, I, J) ;
Comunicador (A, B, D, E, H) ;
Autoavaliador (transversal às áreas) ;
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) ;
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) ;
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

corpo
Total

Testes (listening, reading, writing,
grammar and vocabulary)
Fichas de trabalho

H - Sensibilidade estética e
I - Saber científico, técnico e

Instrumentos

100%
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Propostas de atividades do
manual
Apresentações orais
Debate/Interview/Role-play
Trabalhos de pesquisa
Trabalhos individuais de
expressão escrita
Grelhas de observação e de
registo
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Disciplina de Francês

Competência
estratégica

Competência
intercultural

Competência comunicativa

Organizador

Áreas de
Competência/

Domínios

Compreensão Escrita
Interação Escrita
Produção Escrita

Ponderação

50%

A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J
Compreensão Oral
Interação Oral
Produção Oral

A, B, C, F, J

Reconhecimento de
elementos
constitutivos da
própria língua e da
cultura de língua
estrangeira

30%

8%

Adoção de uma
atitude confiante e
positiva
C, D, E, F, G, I, J

Valorização da língua
estrangeira como
instrumento de
comunicação

12%

Descritores do perfil do aluno
Conhecedor/ Sabedor/Informado
Indagador/investigador
Crítico/analítico
Criativo

Conhecedor/ Sabedor/Informado
Comunicador/questionador
Crítico/analítico
Participativo/colaborador
Sistematizador
Conhecedor/sabedor
Informado
Participativo/colaborativo
Comunicador
Sistematizador/organizado
Respeitador da diferença/do outro
Criativo
Autoavaliador
Respeitador do outro e da
diferença
Responsável
Autónomo
Cuidador de si e do outro
Participativo/colaborador
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Instrumentos de avaliação
Fichas de avaliação escrita
Trabalho individual: Exercícios de compreensão
escrita/gramática/vocabulário/ produção
escrita/trabalho de pesquisa
Compreensão Oral (fichas de avaliação do oral)
Oralidade e interação verbal (diálogo
dirigido/debate/ditado/"Jeux de rôle"/ descrição
de imagens ou situações/ declamações ou
outros.)
Leitura
Trabalho pares/grupo
Trabalho de pesquisa

Grelhas de observação direta:
Responsabilidade assiduidade, pontualidade,
empenho, material, TPC, respeito das regras
Autonomia
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Disciplina de Matemática
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
Temas

NÚMEROS E
OPERAÇÕES/
GEOMETRIA E
MEDIDA
ÁLGEBRA
ORGANIZAÇÃO E
TRATAMENTO DE
DADOS
Conteúdos de
aprendizagem
transversais:
Resolução de
problemas
Raciocínio matemático
Comunicação
matemática

Descritores do perfil do aluno

Testes

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

QA

Relatórios/TI/TG

Atividades/

Grelhas de

Fichas

observação direta

formativas

(Atitudes)

Total

60%

10%

---

---

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

---

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

2%

---

---

2%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I, J)

---

---

---

---

3%

3%

---

---

1%

---

1%

2%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

---

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

---

---

---

---

4%

6%

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

---

---

1%

1%

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

---

---

---

---

8%

8%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

---

---

1%

1%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

---

3%

3%

60%

10%

6%

4%

20%

100%

Total
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3%

-----

75%
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Disciplina de Ciências Naturais
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:

Organizador/
Domínio/Tema

Descritores do perfil do aluno

Questões

Trabalhos de

Grelhas de

aula

grupo/Ind

observação direta

Total

60%

10%

4%

---

74%

---

---

2%

---

2%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

---

0,5%

---

0,5%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

1%

---

1%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, D, F, H)
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J)

---

---

---

3%

3%

---

---

1%

---

1%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

3%

3%

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

---

---

1%

---

1%

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

---

---

---

6%

6%

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

---

---

0,5%

4%

4,5%

Autoavaliador (transversal às áreas)

---

---

---

1%

1%

Cuidador de si e do outro(B, E, F, G)

---

---

---

3%

3%

60%

10%

10%

20%

100%

Testes

7.ºAno
?
8.ºAno
TERRA, UM PLANETA COM
VIDA
SUSTENTABILIDADE NA
TERRA
9.ºAno
VIVER MELHOR NA TERRA

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

Total
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Disciplina de Físico – química
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
Organizador/
Domínio/Tema

7.º ano Espaço,
Materiais e
Energia.

8.º ano Reações
Químicas, Som
e Luz.

9.º ano Movimentos na
Terra,
Eletricidade,
Classificação
dos Materiais.

Trabalhos
de grupo

Observação direta (desempenho
laboratorial, comportamento,
empenho, autonomia, assiduidade
e pontualidade)

8%

6%

---

74%

---

---

1%

---

1%

Crítico/analítico (A,B,C,D,G)

---

2%

---

2%

4%

Investigador (A,B,C,D)

---

---

1%

---

1%

Respeitador da diferença/do outro
(A,B,E,F,H)
Sistematizador/ Organizador (A,B,C,I,J)

---

---

---

3%

3%

---

---

1%

---

1%

Questionador (A,F,G,I,J)

---

---

---

2%

2%

Comunicador / Interventor
(A,B,D,E,G,H,J)
Participativo / Colaborador (B,C,D,E,F)

---

---

---

3%

3%

---

---

---

2%

2%

Responsável/autónomo (C,D,E,F,G,I,J)

---

---

1%

3%

4%

Autoavaliador (Transversal a todas as
áreas)
Cuidador de si e do outro
(A,B,E,F,G,I,J)
Total

---

---

---

2%

2%

---

---

---

3%

3%

60%

10%

10%

20%

100%

Descritores do perfil do aluno

Testes

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A,B,G,I,J)
Criativo (A,C,D,J)

60%

Trabalhos individuais
(fichas de trabalho,
questões aula, trabalhos
de pesquisa, fichas de
controlo)
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Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
Domínios

Domínio 1. Segurança,
responsabilidade e
respeito em ambientes
digitais

Desempenho em sala de

Produção de

aula: (resolução de fichas

conteúdos

de trabalho, trabalho

(trabalhos

individual)

práticos/testes)

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, B, D, J)

15%

25%

---

40%

6%

12,5%

---

18,5%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

3%

---

2%

5%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

2%

2%

1,5%

---

2%

3,5%

1,5%

5%

---

6,5%

---

---

2%

2%

---

---

2%

2%

Descritores do perfil do aluno

Domínio 2.

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I, J)

Investigar e pesquisar

Questionador (A, F, G, I, J)
Comunicador/Desenvolvimento

Grelhas de
observação {in}

Total

direta

Domínio 3.

da linguagem e da oralidade (A, B, D, E, H)

Colaborar e comunicar

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

---

---

2%

2%

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

3%

7,5%

4%

14,5%

Domínio 4.

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

2%

2%

Criar e inovar

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

2%

2%

30%

50%

20%

100%

Total
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Disciplina de História

ORGANIZADOR/DOM
ÍNIO/ TEMA

TEMA 1 – DAS
SOCIEDADES
RECOLETORAS ÀS
PRIMEIRAS
CIVILIZAÇÕES
TEMA 2 – A
HERANÇA DO
MEDITERRÂNEO
ANTIGO
TEMA 3 – A
FORMAÇÃO DA
CRISTANDADE
OCIDENTAL E A
EXPANSÃO
ISLÂMICA
TEMA 4 – Portugal no
contexto europeu
dos séculos XII a XIV

Testes

Trabalho
de Pares/
grupo
/individual

Fichas
de
trabalho

Questão
aula

TPC

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na Avaliação
Final

55%

2%

4,5%

6,3%

2,1%

2,25%

6,75%

78.9%

---

1%

---

---

---

0.25%

0,75%

2%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

1%

---

---

---

0.25%

0,75%

2%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

1%

---

---

---

0.25%

0,75%

2%

---

0,5%

---

---

---

0.25%

0,75%

1,5%

---

1%

---

---

---

0.25%

0,75%

2%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

0,5%

---

---

---

0.25%

0,75%

1,5%

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

---

1%

---

---

---

0.25%

0,75%

2%

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

---

0,5%

---

---

---

0.25%

0,75%

1,5%

---

1%

0,5%

0.7%

0.9%

0.25%

0,75%

4.1%

---

0,25%

---

---

---

0.25%

0,75%

1,25%

---

0,25%

---

---

---

0.25%

0,75%

1,25%

55%

10%

5%

7%

3%

5%

15%

100%

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO
DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I, J)

Responsável/autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Autoavaliador (transversal às áreas)
Cuidador de Si e do Outro (B, E, F, G)
Total
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Descritores
Conhecedor/Sabedor/
Culto/ Informado
7.ºAno
A Terra: Estudos e
Representações
O Meio Natural
8.ºAno
População e Povoamento
Atividades Económicas
9.ºAno
Contrastes de
desenvolvimento
Meio Natural

Sistematizador/
Organizador
Questionador/
Investigador
Crítico/Analítico/Criativo
Comunicador/
Participativo

Domínios de
Avaliação/Competências

Respeito e
Responsa
bilidade

Expressão
Oral e
Escrita

TPC

Trabalho
Grupo/
Pares

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO /
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO

Trabalho
individual

ORGANIZADOR/
DOMINIO/TEMA

Testes

Disciplina de Geografia

PONDERAÇÃO

Localizar e compreender os
lugares e as regiões

60%

Problematizar e debater as
inter-relações entre
fenómenos e espaços
geográficos

---

6%

3,5%

3,5%

PONDERAÇÃO
NA
AVALIAÇÃO
FINAL

75%

2%
Comportament
o (6%)

2%

1%

1,5%

1,5%

Pontualidade e
Assiduidade
(3%)

6%

Empenho (6%)
Comunicar e participar

---

2%

0,5%

---

1,5%

60%

10%

5%

5%

5%

19%

(A, B, C, D, E, F, G, H e I)
Total
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Disciplina de EMRC
INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
ORGANIZADOR/

INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE

DOMINIO/TEMA

AVALIAÇÃO

Trabalho de
Pares/
Fichas de
grupo
trabalho
/individual

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na
Avaliação
Final

DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado/

10%

25 %

1.25%

5%

41.25%

Criativo (A, C, D, H)

3%

---

1.25%

3%

7.25 %

Crítico/analítico (A, B, C, D)

3%

---

1.25%

3%

7.25 %

5%

---

1.25%

5%

11.25%

3%

---

1.25%

3%

7.25 %

5%

---

1.25%

5%

11.25%

Responsável/autónomo (C, D, E, F, I)

3%

---

1.25%

3%

7.25 %

Autoavaliador (transversal às áreas)

3%

---

1.25%

3%

7.25 %

35%

25%

10%

30%

100%

As Origens
As Religiões
Riqueza e Sentido dos Afetos
A Paz Universal

Indagador/Investigador (A, B, C, D, F, I)

Respeitador da diferença/do); Cuidador
de Si e do Outro (A, B, D, E, F, G, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I)
Participativo / Colaborador/ Comunicador/
Questionador (A, B, C, D, E, F, H, I)

Total
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Disciplina de Educação Física

Domínio (Áreas)

Testes
práticos/Grelha
s de registo do
desempenho
motor

Testes
escritos/trabalhos de
pesquisa Ind./grupo

Observação
(in)direta/
registo
através de
grelhas

Ponderação
relativa

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)

30%

---

---

30%

Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

10%

---

---

10%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

---

5%

---

5%

---

5%

---

5%

---

---

10%

10%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, F, G, H, I, J)

---

5%

---

5%

Autoavaliador/ Heteroavaliador (transversal às áreas)

---

5%

---

5%

10%

---

10%

20%

10%

10%

30%

100%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADES FÍSICAS

Descritores do perfil dos alunos

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
TOTAIS
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Disciplina Educação Visual
Domínio (Áreas)

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos
individuais e/ou
em grupo

Grelhas de registo e
de observação do
professor

Total

35%

---

35%

10,5%

---

10,5%

7%

---

7%

7%

---

7%

---

4.5%

4.5%

7%

----

7%

3.5%

----

3.5%

---

21%

21%

---

4.5%

4.5%

70%

30%

100%

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Apropriação e Reflexão

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)
Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)
Questionador e Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total
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Disciplina de Expressão Plástica

Domínio (Áreas)

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos individuais
e/ou em grupo

Grelhas de registo e
de observação do

Total

professor

Descritores do perfil dos alunos

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Apropriação e Reflexão

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

35%

---

35%

10.5%

---

10.5%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

7%

---

7%

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

7%

---

7%

---

4.5%

4.5%

Questionador e Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

7%

---

7%

3.5%

---

3.5%

---

21%

21%

---

4.5%

4.5%

70%

30%

100%

Total
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Disciplina de Educação Tecnológica
Grelhas de registo e
de observação do
professor

Total

35%

---

35%

10.5%

---

10.5%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

7%

---

7%

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

7%

---

7%

---

4.5%

4.5%

Questionador e Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador

7%

---

7%

3.5%

---

3.5%

---

21%

21%

---

4.5%

4.5%

70%

30%

100%

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

TECNOLOGIA E SOCIEDADE

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICA

PROCESSOS TECNOLÓGICOS

Domínio (Áreas)

Trabalhos
individuais e/ou
em grupo

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total
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Disciplina de Música

Trabalho
de
pesquisa

Trabalho de
criação
musical

Participação nas
atividades da
escola(presencial
ou gravação)

---

---

---

---

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

1,75%

---

---

0,5%

1,5%

4%

Questionador (A,F,G,I,J)

---

---

---

---

1,5%

1,5%

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

---

---

---

3%

3%

6%

Responsável/autónomo (C,D,E,F,G,I,J)

5,25%

1,5%

3,75%

2,5%

2,3%

15,3%

Indagador/investigador (C,D,F,H,I)

1,75%

4,5%

2,5%

---

---

8,8%

---

---

---

1%

3%

4%

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

12,25%

3,75%

---

2%

---

18%

Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J)

10,5%

3%

5%

---

---

18,5%

Criativo (A,C,D,J)

1,75%

1,5%

12,5%

---

---

16%

Crítico/analítico (A,B,C,D,G)

1,75%

0,75%

1,25%

---

1,5%

5%

---

---

---

1%

2,3%

3,3%

35%

15%

25%

10%

15%

100%

Experimentação e criação

Apropriação e reflexão

Interpretação e comunicação

Descritores do perfil dos alunos

Respeitador da diferença/do outro (A,B,C,I,J)

Cuidador de si e do outro (B,E,F,G)
Totais:
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Observação
direta

Ponderação relativa

Prática Vocal
e/ou
Instrumental
(presencial ou
gravação)
---

Instrumentos de avaliação

Domínios
organizadores
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Ensino Secundário
Disciplina de Português 10.º, 11.º e 12.º anos
Áreas de competência PASEO

A - Linguagens e textos

Domínios

Oralidade

Ponderação

20%

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

Leitura/
Educação
Literária

20%

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

Gramática

20%

Descritores do Perfil do Aluno
Comunicador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Respeitador da diferença/do outro;
Participativo/colaborador.

Conhecedor/sabedor/culto /informado;
Sistematizador/organizador;
Leitor;
Indagador/Investigador;
Criativo;
Responsável/autónomo;
Crítico/analítico;
Comunicador/ Cuidador de si e do outro.
Questionador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador.

H - Sensibilidade estética e artística

Testes de compreensão e
expressão do oral
Debates
Exposições orais
Exercícios no domínio da
escrita
Exercícios no domínio da
gramática
Trabalhos de pesquisa
Fichas de leitura
Testes de avaliação (leitura,
educação literária, gramática e
escrita)

I - Saber científico, técnico e
tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo

Instrumentos de avaliação

Escrita

40%

Conhecedor / sabedor / culto / informado;
Indagador/Investigador;
Sistematizador/organizador;
Criativo;
Comunicador;
Responsável/autónomo.
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Material
Cumprimento de regras
Observação direta
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Disciplina de Inglês
Áreas de competência
PASEO

Competência Comunicativa

Competência Intercultural

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e
resolução de problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética
e artística
I - Saber científico,
técnico e tecnológico
J - Consciência e
domínio do corpo

Domínios

Ponderação

Compreensão
Oral

10%

Interação /
Produção
Oral / Leitura

20%

Compreensão
Escrita

25%

Interação/
Produção
escrita

20%

Gramática /
Léxico

20%

Competência
estratégica
Total

5%

10º e 11.ºanos

DESCRITORES DE APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS (conhecimentos,
capacidades/competências, atitudes)
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J );
Criativo (A,C,D,J);
Crítico/Analítico (A,B,C,D,G).
Conhecedor/sabedor/culto/informado ( A,B,G,I,J) ;
Crítico/Analítico (A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A,B,C,I,J);
Questionador (A,F,G,I,J);
Comunicador (A,B,D,E,H).
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J);
Crítico/Analítico ( A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A,B,C,I,J);
Questionador (A,F,G,I,J)
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J);
Crítico/Analítico ( A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A,B,C,I,J);
Comunicador (A,B,D,E,H);
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I);
Criativo (A,C,D,J).
Conhecedor/ sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J);
Crítico/Analítico ( A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A,B,C,I,J)
Autoavaliador (transversal às áreas);
Participativo/colaborador (B, C, D, E, F);
Responsável/autónomo(C, D, E, F, G, I, J);
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

100%
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Instrumentos
Testes (listening, reading,
writing, grammar and
vocabulary)
Fichas de trabalho
Propostas de atividades do
manual
Grelhas de observação de
desempenho (oralidade,
escrita,...)
Apresentações orais
Role-play
Leitura
Debate
Interview
Trabalhos de pesquisa
Trabalhos individuais de
expressão escrita
Trabalhos de pares/grupo
Grelhas de observação
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Disciplina de Francês

Competência
estratégica

Competência
intercultural

Competência comunicativa

Organizador

Áreas de
Competência/

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

Domínios

Compreensão Escrita
Interação Escrita
Produção Escrita

Compreensão Oral
Interação Oral
Produção Oral

B, C, D, E, H

Reconhecimento de elementos
constitutivos da própria língua e
da cultura de língua estrangeira

Ponderação

Descritores do perfil do
aluno

50%

Conhecedor/
Sabedor/Informado/Culto
Indagador/investigador
Crítico/analítico
Criativo
Participativo

30%

Comunicador/questionador
Crítico/analítico
Participativo/colaborador
Sistematizador

12%

Conhecedor/sabedor
Informado
Participativo/colaborativo
Comunicador
Sistematizador/organizado
Respeitador do outro e da
diferença
Criativo

8%

Autoavaliador
Respeitador da diferença/do
outro
Responsável
Autónomo
Cuidador de si e do outro
Participativo/colaborador

Adoção de uma atitude
confiante e positiva
C, D, E, F, G, J

Valorização da língua
estrangeira como instrumento
de comunicação

10.º e 11.ºanos
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Instrumentos de avaliação
Fichas de avaliação escrita
Trabalho individual: Exercícios de compreensão
escrita/gramática/vocabulário/ produção
escrita/trabalho de pesquisa
Compreensão Oral (fichas de avaliação do oral):
Oralidade e interação verbal (diálogo
dirigido/debate/ditado/"Jeux de rôle"/ descrição
de imagens ou situações/ declamações ou
outros.)
Leitura

Trabalho pares/grupo
Trabalho de pesquisa

Grelhas de observação direta:
Responsabilidade assiduidade, pontualidade,
empenho, material, TPC, respeito das regras
Autonomia

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Disciplina de Geografia A

11.º ano - Os Espaços Organizados pela População
A População, como se movimenta e como comunica
A Integração de Portugal na UE: Novos desafios, novas
oportunidades

10.º ano - Portugal: a sua posição na Europa e no Mundo
A População: utilizadora de recursos e organizadora de espaços
Recursos Naturais: usos, limites e potencialidades

ORGANIZADOR/DOMÍNIO/
TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
Domínios de
Descritores
Avaliação/
Competências
Conhecedor/Sabedor/Culto Analisar questões
Informado
geograficamente
relevantes no espaço
Sistematizador/
português
Organizador
Problematizar e
Questionador/Investigador debater as interrelações no território
português e com
Crítico/Analítico/Criativo
outros espaços
Comunicador/Participativo
(A, B, C, D, E, F, G, H e I)

Comunicar e
participar

Ponderação na Avaliação Semestral

Testes

10.º e 11.ºanos

Trabalho
Individual

Trabalho
Grupo/
Pares

TPC

Expressão
Oral e
Escrita

Respeito e
Responsabilida
de

Ponderação
na Avaliação
Final

PONDERAÇÃO

70%

5%

0,5%

2%

2%

---

2,5%

0,5%

1%

2%

---

79,5%

6%
---

---

2,5%

1%

---

2%

Comportament
o (3%)
Pontualidade e
Assiduidade
(3%)
Empenho (3%)

70%

10%

2%

3%

6%

9%
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Disciplina Geografia C
ORGANIZADOR/DOMINIO/
TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
Domínios de
Avaliação/
Competências
Conhecedor/Sabedor/Culto Analisar questões
Informado
geograficamente
relevantes no espaço
Sistematizador/Organizado português
r
Problematizar e
debater as interQuestionador/Investigador
relações no território
português e com
Crítico/Analítico/Criativo
outros espaços

Testes

12.ºano
Trabalho
Individual

Trabalho
Grupo/
Pares

Um Mundo de Contrastes

Um Mundo Fragmentado

Um Mundo Policêntrico

O Sistema Mundial Contemporâneo

Descritores

TPC

Expressão
Oral e
Escrita

Comunicar e
participar

Ponderação na Avaliação Semestral

Ponderação
na
Avaliação
Final

PONDERAÇÃO

50%

5%

2%

4%

5%

---

2,5%

2%

3%

5%

Comunicador/Participativo
(A, B, C, D, E, F, G, H e I)

Respeito e
Responsabilidade

---

2,5%

1%

3%

5%

50%

10%

5%

10%

15%
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---

66%

12,5%
---Comportamento
(3%)
Pontualidade
e
Assiduidade (3%)
Empenho (4%)
10%

21,5%

100%
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Disciplina de Filosofia

ABORDAGEM INTRODUTÓRIA À FILOSOFIA E AO
FILOSOFAR:
Racionalidade argumentativa da Filosofia
e a dimensão discursiva do trabalho filosófico.
A AÇÃO HUMANA E OS VALORES:
A ação humana – análise e compreensão do agir.

ORGANIZADOR/
DOMINIO/TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO

Testes

10.º e 11.ºanos

Trabalho
de Pares /
individual

Fichas
de
trabalho

Observaçã
o direta

Interações
orais

Problematiz
ação de
conteúdos

Ponderação
na avaliação
final

Descritores do perfil do aluno
Conhecedor/ Sabedor/Culto
/Informado [A, B,C,D]
Criativo [A, B,C,D]

T1
25%
----

T2
25%
----

----

----

----

----

2%

52%

----

----

----

----

----

0%

Crítico/analítico [A, B,C,D,F,I,H]

----

----

10%

5%

1%

1%

3%

20%

Indagador/Investigador
[A, B, C, D,H, I]
Respeitador da diferença/do outro
[A, B, C, D, E, F, I]
Sistematizador/ Organizador
[A, B, C, D, F]
Questionador [A, B, C, D, F, I]

----

----

5%

3%

1%

1%

2%

12%

----

----

----

----

0,5%

0,5%

----

1%

----

----

5%

2%

----

----

----

7%

----

----

----

----

1%

1%

2%

4%

Comunicador [C, D , E, F, I ,J]

----

----

----

----

----

----

----

0%

Participativo / Colaborador
[A,B,C,D,E,G]
Responsável/autónomo [A,B,C,D,E]
Autoavaliador [F,G,I]

----

----

----

----

0,5%

0,5%

1%

2%

-------

-------

-------

-------

1%
----

1%
----

-------

2%
0%

Cuidador de si e do outro [E,J]

----

----

----

----

----

----

----

0%

20%

10%

5%

5%

10%

100 %

50%
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Disciplina de Matemática A

10.º, 11.º e 12.ºanos

TEMAS
10.ºANO
GEOMETRIA
FUNÇÕES
Temas transversais:
Lógica, Resolução de
problemas, História e
Modelação Matemáticas.
11.ºANO
GEOMETRIA
FUNÇÕES
ESTATÍSTICA
Temas transversais:
Lógica, Resolução de
problemas, História e
Modelação Matemáticas
12.ºANO
PROBABILIDADES E
CÁLCULO COMBINATÓRIO
FUNÇÕES
NÚMEROS COMPLEXOS
Temas transversais:
Lógica, Resolução de
problemas, História e
Modelação Matemática.

INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
Descritores do perfil do aluno
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

Testes

QA

70%

10%

---

---

Relatórios/
TI/TG

Atividades
/Fichas
formativas

Grelhas de
observação
direta (Atitudes)

Total

--2%

3%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

85%

---

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

1%

---

---

1%

---

---

---

---

2%

2%

---

---

1%

---

1%

2%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

---

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

---

---

---

---

2%

5%

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

---

---

1%

2%

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

---

---

---

---

3%

3%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

---

---

1%

1%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

---

1%

1%

70%

10%

5%

5%

10%

100%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I, J)

Total
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Disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) 10.º e 11.ºanos
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
TEMAS
10.ºANO
MÉTODOS DE APOIO
À DECISÃO
ESTATÍSTICA
MODELOS
MATEMÁTICOS
11.ºANO
MODELOS
MATEMÁTICOS
ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADES
Temas transversais:
Resolução de
problemas, Raciocínio
Matemático,
Comunicação
Matemática

Descritores do perfil do aluno

Relatórios/
TI/TG

Atividades
Grelhas de
/Fichas
observação
formativas direta (Atitudes)

Testes

QA

70%

10%

---

---

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

---

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

1%

---

---

1%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

---

---

---

---

2%

2%

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

---

---

1%

---

1%

2%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

---

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

---

---

---

---

2%

5%

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

---

---

1%

2%

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

---

---

---

---

3%

3%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

---

---

1%

1%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

---

1%

1%

70%

10%

5%

5%

10%

100%

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

Total
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Total

--2%

3%

---

85%

---
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Disciplina de Economia C
ORGANIZADOR

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO

Domínio/
tema
-A

Atividade económica
e a ciência económica;
- Necessidades e
consumo;
- A produção de bens e
de serviços;
- Preços e mercados;
- Moeda e inflação.
- Rendimentos e
distribuição dos
rendimentos;
- Utilização dos
rendimentos.

10.ºano

COMPREENSÃO
DA
REALIDADE
ECONÓMICA
DE
PORTUGAL E
DA
UNIÃO
EUROPEIA

RECOLHA E
TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO

Aprendizagens essenciais

Interação na aula;
Apresentações orais;
Debates.

Ponderação

Perfil do aluno

Adquirir instrumentos para compreender a
dimensão económica da realidade social,
descodificando a terminologia económica,
atualmente muito utilizada quer nos meios de
comunicação social, quer na linguagem
corrente;
- Mobilizar instrumentos económicos para
compreender aspetos relevantes da
organização económica e para interpretar a
realidade
económica
portuguesa,
comparando-a com a da União Europeia; −
Compreender melhor as sociedades
contemporâneas, em especial a portuguesa,
bem como os seus problemas, contribuindo
para a educação para a cidadania, para a
mudança e para o desenvolvimento;
- Desenvolver o espírito crítico e de abertura a
diferentes perspetivas de análise da realidade
económica.
- Recolher informação utilizando diferentes
meios de investigação e recorrendo a fontes
físicas (livros, jornais, etc.) e/ou digitais
-

Testes de
Fichas de trabalho na aula;
avaliação;
Capacidade e autonomia na
Trabalhos pesquisa em fontes diversas;
equivalentes a
Trabalhos individuais;
testes.
Trabalhos grupo/ Pares.

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado (A, B,
G, I, J)
Indagador/investigador
(C, D, F, H,,I)
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(Internet);
- Interpretar dados estatísticos apresentadosem
diferentes suportes;
- Selecionar informação, elaborando sínteses
de conteúdo da documentação analisada.

Apresentar comunicações orais e escritas
recorrendo a suportes diversificados de
apresentação da informação.
- Desenvolver o espírito crítico e de abertura a
diferentes perspetivas de análise da realidade
económica.
-

COMUNICAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO

ATITUDES
E
RESPONSABILID
ADE

- Comportamento;
- Pontualidade e Assiduidade;
- Empenho.

Sistematizador/organizad
or (A, B, C, I, J)
Crítico/Analítico (A, B, C,
D, G)
Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado (A, B,
G, I, J)
Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Criativo (A, C, D, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
Responsável /autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si
e do outro
(B, E, F, G)
Autoavaliador
(transversal às áreas).
Total
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15%

---

---

5%

100%

---

10%
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Disciplina de Física e Química A

Organizador/
Domínio/Tema

10.º ano Elementos
químicos e sua
organização,
Propriedades e
transformaçõe
s da matéria,
Energia e sua
conservação;
11.º ano Mecânica,
Ondas e
eletromagnetis
mo, Equilíbrio
químico,
Reações em
sistemas
aquosas.

11.º e 12.º anos

INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
Trabalhos individuais

Descritores do perfil do aluno
Testes

(fichas de trabalho, questões
aula, trabalhos de pesquisa,
fichas decontrolo)

Trabalhos
de grupo

Observação direta (desempenho
laboratorial, comportamento, empenho,
autonomia, assiduidadee pontualidade)

Total

75%

8%

6%

---

89%

---

---

1%

---

1%

Crítico/analítico (A,B,C,D,G)

---

2%

---

0,50%

2,5%

Investigador (A,B,C,D)

---

---

1%

---

1%

---

---

---

0,75%

0,75%

---

---

1%

---

1%

---

---

---

0,50%

0,5%

---

---

---

0,75%

0,75%

---

---

---

0,50%

0,5%

---

---

1%

0,75%

1,75%

---

---

---

0,50%

0,5%

---

---

---

0,75%

0,75%

75%

10%

10%

5%

100%

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A,B,G,I,J)
Criativo (A,C,D,J)

Respeitador da diferença/do outro
(A,B,E,F,H)
Sistematizador/ Organizador (A,B,C,I,J)
Questionador (A,F,G,I,J)
Comunicador / Interventor
(A,B,D,E,G,H,J)
Participativo / Colaborador (B,C,D,E,F)
Responsável/autónomo (C,D,E,F,G,I,J)
Autoavaliador
(Transversal a todas as áreas)
Cuidador de si e do outro
(A,B,E,F,G,I,J)
Total
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Disciplina de Biologia e Geologia
Organizador/
Domínio/Tema

10.ºAno
Geologia e métodos
Estrutura e dinâmica
da geosfera
Biodiversidade
Obtenção de matéria
Distribuição de
matéria
Transformação e
utilização de energia
pelos seres vivos

11.ºAno
Crescimento,
renovação e
diferenciação celular
Reprodução
Evolução biológica
Sistemática dos seres
vivos
Sedimentação e
rochas sedimentares
Magmatismo e rochas
magmáticas
Deformação de rochas
Metamorfismo e
rochas metamórficas
Exploração sustentada
de recursos geológicos

10.º e 11.ºanos
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO

Descritores do perfil do aluno
Testes

Relatórios

Trabalhos
de grupo/Ind

Desempenho
laboratorial

Grelhas de
observação
direta

Total

75%

1%

2%

3%

---

81%

---

0,5%

1%

---

---

1,5%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

2%

---

---

---

2%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

0,5%

0,5%

---

---

1%

---

---

---

---

1%

1%

---

0,5%

0,5%

2%

---

3%

Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

---

1%

1%

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

---

---

0,5%

---

---

0,5%

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

---

---

---

2%

1%

3%

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

---

0,5%

0,5%

2%

1%

4%

Autoavaliador (transversal às áreas)

---

---

---

---

0,5%

0,5%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

1%

0,5%

1,5%

75%

5%

5%

10%

5%

100%

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo (A, C, D, J)

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J)

Total
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Disciplina de Aplicações Informática B

12.ºano

INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
Domínios

Trabalho individual
(fichas de trabalho,
questões aula,
trabalhos de
pesquisa)
8%

Produção de
conteúdos
(trabalhos
práticos)

Observação
direta

Total

58%

---

66%

---

8,5%

---

8,5%

Crítico/analítico (A, B, C, D, E, I)

1%

---

0,5%

1,5%

Indagador/Investigador (B, C, D, F, H, I)

---

6%

---

6%

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, D, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, D, F, I)

---

---

0,75%

0,75%

---

---

0,25%

0,25%

Questionador (A, B, C, D, E, F, I)

---

---

0,5%

0,5%

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

---

---

0,75%

0,75%

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

---

4%

0,5%

4,5%

Responsável/autónomo (D, E, F, G)

1%

8,5%

0,75%

10,25%

Autoavaliador

---

---

0,5%

0,5%

Cuidador de si e do outro (D, E, F, G)

---

---

0,5%

0,5%

Total

10%

85%

5%

100%

Descritores do perfil do aluno

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, I)
Criativo (A, C, D, H)

Domínio 1. Introdução à
programação.
Domínio 2.
Introdução à Multimédia
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Disciplina de Educação Física

10.ºano
Instrumentos/técnicas de avaliação

Domínio (Áreas)

Descritores do perfil dos alunos
Testes Questões
práticos
orais

CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADES FÍSICAS

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

Trabalhos
Questões
(ind./grupo
aula
)
-

Observação
(in)direta

Ponderação
relativa

5%

15%

5%

5%

.

-

10%

5%

-

15%

20%

5%

-

-

5%

30%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

10%

-

-

5%

15%

Autoavaliador/ Heteroavaliador (transversal às áreas)

5%

5%

5%

10%

-

25%

40%

15%

15%

15%

15%

100%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, F)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)

TOTAIS
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Disciplina de Educação Física 11.ºano
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Domínio (Áreas)

Descritores do perfil dos alunos

Testes
práticos

Questões
orais

Trabalhos
(ind./grupo)

Questões
aula

-

-

5%

-

Observaçã
o
(in)direta
5%

Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

5%

-

-

5%

-

10%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

-

-

5%

-

5%

10%

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F, H, I, j)

-

-

5%

5%

-

10%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, F, G, H, I, J)

5%

5%

-

-

-

10%

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

5%

.

-

.

5%

10%

Autoavaliador/ Heteroavaliador (transversal às áreas)

5%

-

5%

5%

-

15%

Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

5%

5%

-

.

5%

15%

-

-

5%

10%

20%

15%

25%

100%

CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADES FÍSICAS

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)

TOTAIS

5%
30%
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Disciplina de Educação Física

12.º ano
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Domínio (Áreas)

Descritores do perfil dos alunos

Testes
práticos

Questões
orais

Trabalhos
(ind./grupo)

Questõ
es aula

Observação
(in)direta

Ponderação
relativa

-

5%

5%

5%

-

15%

Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

5%

-

5%

-

-

10%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

-

-

5%

-

5%

10%

-

-

5%

5%

-

-

5%

-

-

5%

10%

5%

.

-

.

5%

10%

5%

-

5%

5%

-

5%

5%

-

-

-

5%
25%

5%

-

-

-

10%

20%

25%

15%

15%

100%

CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADES FÍSICAS

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F, H, I, j)
Comunicador (A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)
Questionador e Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
TOTAIS
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Cursos Profissionais
Disciplina de Português
Áreas de competência PASEO

Domínios

Ponderação

1.ºano

Descritores do Perfil do Aluno

Instrumentos de avaliação

Comunicador; Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/Organizador;

Testes de compreensão e

Respeitador do outro e da diferença;

expressão do oral

Participativo/Colaborador.

Debates

Conhecedor/sabedor/culto/informado;

Exposições orais

Sistematizador/organizador; Leitor;

Exercícios no domínio da escrita

Indagador/Investigador; Criativo;

Exercícios no domínio da gramática

Responsável/autónomo; Crítico/analítico;

Trabalhos de pesquisa

Comunicador/ Cuidador de si e do outro.

Fichas de leitura

Questionador;

Testes de avaliação (leitura,

Conhecedor/sabedor/culto/informado;

educação literária, gramática e

Sistematizador/organizador.

escrita)

I - Saber científico, técnico e

Conhecedor/sabedor/culto/informado;

TPC

tecnológico

Indagador/Investigador;

Material

Sistematizador/organizador;

Cumprimento de regras

Criativo; Comunicador;

Observação direta

A - Linguagens e textos

Oralidade

20%

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

Leitura/
Educação

25%

Literária

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

Gramática

25%

H - Sensibilidade estética e artística

J - Consciência e domínio do corpo

Escrita

30%

Responsável/autónomo.
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Disciplina de Português
Áreas de competência PASEO

A - Linguagens e textos

Domínios

Oralidade

Ponderação

20%

B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo
E- Relacionamento interpessoal

Leitura/
Educação

25%

Literária

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente

Gramática

25%

H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico
J - Consciência e domínio do corpo

Escrita

30%

2.ºano

Descritores do Perfil do Aluno
Comunicador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/Organizador;
Respeitador do outro e da diferença;
Participativo/Colaborador.
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Leitor;
Indagador/Investigador;
Criativo;
Responsável/autónomo;
Crítico/analítico;
Comunicador/ Cuidador de si e do outro.

Instrumentos de avaliação

Testes de compreensão e
expressão do oral
Debates
Exposições orais
Exercícios no domínio da escrita
Exercícios no domínio da gramática
Trabalhos de pesquisa
Fichas de leitura
Testes de avaliação (leitura,

Questionador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador.

educação literária, gramática e

Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Indagador/Investigador;
Sistematizador/organizador;
Criativo;
Comunicador;
Responsável/autónomo.

Material
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Disciplina de Português
Áreas de competência PASEO

A - Linguagens e textos

Domínios

Oralidade

Ponderação

20%

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

Leitura/
Educação
Literária

25%

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

Gramática

Comunicador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/Organizador;
Respeitador do outro e da diferença;
Participativo/Colaborador.
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador;
Leitor; Indagador/Investigador;
Criativo;
Responsável/autónomo;
Crítico/analítico;
Comunicador/ Cuidador de si e do outro.

25%

30%

Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Indagador/Investigador;
Sistematizador/organizador;
Criativo;
Comunicador;
Responsável/autónomo.

I - Saber científico, técnico e
tecnológico
Escrita

Descritores do Perfil do Aluno

Questionador;
Conhecedor/sabedor/culto/informado;
Sistematizador/organizador.

H - Sensibilidade estética e artística

J - Consciência e domínio do corpo

3.ºano
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Instrumentos de avaliação

Testes de compreensão e
expressão do oral
Debates
Exposições orais
Exercícios no domínio da escrita
Exercícios no domínio da gramática
Trabalhos de pesquisa
Fichas de leitura
Testes de avaliação (leitura,
educação literária, gramática e
escrita)
TPC
Material
Cumprimento de regras
Observação direta
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Disciplina de Inglês
Áreas de competência
PASEO

Domínios

Ponderação

Compreensão
Oral

A - Linguagens e textos

10%

B - Informação e
comunicação
de problemas
pensamento criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética
e artística

Competência Intercultural

D - Pensamento crítico e

Competência comunicativa

C - Raciocínio e resolução

Interação /
Produção Oral
/ Leitura

Compreensão
Escrita

20%

Interação/
Produção
escrita

10%

Gramática /
Léxico

J - Consciência e domínio
do corpo

Competência
estratégica

I - Saber científico, técnico
e tecnológico

10%

20%
30%

DESCRITORES DE APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
(conhecimentos, capacidades/competências, atitudes)
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,G,I,J );
Criativo (A,C,D,J);
Crítico/Analítico (A,B,C,D,G).
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,G,I,J) ;
Crítico/Analítico (A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A, B,C,I,J);
Questionador (A, F,G,I,J);
Comunicador (A,B,D,E,H).
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,G,I,J);
Crítico/Analítico ( A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A, B,C,I,J);
Questionador (A,F,G,I,J)
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J);
Crítico/Analítico ( A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A,B,C,I,J);
Comunicador (A, B,D,E,H);
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I);
Criativo (A,C,D,J).
Conhecedor/ sabedor/culto/ informado (A, B, G, I, J);
Crítico/Analítico ( A,B,C,D,G);
Sistematizador/ organizador (A,B,C,I,J)
Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I)
Sistematizado/ Organizador (A, B, C, I, J)
Questionador (A, F, G, I, J)
Crítico/ Analítico (A, B, C, D, E, H)
Participativo/ Colaborador (B, C, D, E, F)

Total 100%
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Instrumentos
Testes (listening, reading, writing,
grammar and vocabulary)
Fichas de trabalho
Propostas de atividades do
manual
Grelhas de observação de
desempenho (oralidade, escrita,...)
Apresentações orais
Role-play
Leitura
Debate
Interview
Trabalhos de pesquisa
Trabalhos individuais de
expressão escrita
Trabalhos de pares/grupo
Grelhas de observação (atitudes responsabilidade; empenho;
participação; comportamento:
relação interpessoal; respeito
pelas normas estabelecidas)
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Disciplina de Área de Integração – Módulo 1

7.2 - Um desafio global: o
desenvolvimento sustentável.

4.1 - A identidade regional

1.2 – Pessoa e cultura

ORGANIZADOR/
DOMINIO/TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO
DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
Criativo
Crítico/analítico
Indagador/Investigador
Respeitador da diferença/do outro
Sistematizador/ Organizador
Questionador
Comunicador
Participativo / Colaborador
Responsável/autónomo
Autoavaliador
Cuidador de Si e do Outro
Total

Testes

Trabalho
de Pares/
grupo
/individual

Fichas
de
trabalho

35%
----------------------35%

6%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
--20%

8%
----------------2%
----10%
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Questão
aula

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação na
Avaliação Final

8%
----------------2%
-----

3%
1,5%
1,5%
0,75%
1,5%
0,75%
0,75%
1,5%
1,5%
0,75%
0,75%
0,75%

2%
1%
1%
0,5%
1%
0,5%
0,5%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%

62%
4,5%
4,5%
3,25%
4,5%
2,25%
2,25%
3,5%
3,5%
6,25%
2,25%
1,25%

10%

15%

10%

100%
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Disciplina de Área de Integração – Módulo 2

7.1 - Cultura global ou globalização das
culturas?

5.1 - A integração no espaço europeu;

1.3 - A comunicação e a construção do
indivíduo;

ORGANIZADOR/
DOMINIO/ TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO
DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
Criativo
Crítico/analítico
Indagador/Investigador
Respeitador da diferença/do outro
Sistematizador/ Organizador
Questionador
Comunicador
Participativo / Colaborador
Responsável/autónomo
Autoavaliador
Cuidador de Si e do Outro
Total

Testes

35%
----------------------35%

Trabalho
de Pares/
grupo
/individual

Fichas de
trabalho

Questão
aula

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na
Avaliação
Final

6%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
---

8%
----------------2%
-----

8%
----------------2%
-----

3%
1,5%
1,5%
0,75%
1,5%
0,75%
0,75%
1,5%
1,5%
0,75%
0,75%
0,75%

2%
1%
1%
0,5%
1%
0,5%
0,5%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%

62%
4,5%
4,5%
3,25%
4,5%
2,25%
2,25%
3,5%
3,5%
6,25%
2,25%
1,25%

20%

10%

10%

15%

10%

100%
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Disciplina de Área de Integração – Módulo 3

2.3 – A construção da democracia
6.1 – O trabalho, sua evolução e estatuto
no Ocidente
7.3 – O papel das organizações
internacionais.

ORGANIZADOR/
DOMINIO/ TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO
DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
Criativo
Crítico/analítico
Indagador/Investigador
Respeitador da diferença/do outro
Sistematizador/ Organizador
Questionador
Comunicador
Participativo / Colaborador
Responsável/autónomo
Autoavaliador
Cuidador de Si e do Outro
Total

Testes

Trabalho
de Pares/
grupo
/individual

Fichas
de
trabalho

Questão
aula

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na
Avaliação
Final

35%
----------------------35%

6%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
--20%

8%
----------------2%
----10%

8%
----------------2%
----10%

3%
1,5%
1,5%
0,75%
1,5%
0,75%
0,75%
1,5%
1,5%
0,75%
0,75%
0,75%
15%

2%
1%
1%
0,5%
1%
0,5%
0,5%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%
10%

62%
4,5%
4,5%
3,25%
4,5%
2,25%
2,25%
3,5%
3,5%
6,25%
2,25%
1,25%
100%
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Disciplina de Área de Integração – Módulo 4

2.1 – Estrutura familiar e dinâmica social
5.2 – A cidadania europeia
8.2 – Da multiplicidade dos saberes à
ciência

ORGANIZADOR/
DOMINIO/ TEMA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO / TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO
DESCRITORES DO PERFIL DO ALUNO
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
Criativo
Crítico/analítico
Indagador/Investigador
Respeitador da diferença/do outro
Sistematizador/ Organizador
Questionador
Comunicador
Participativo / Colaborador
Responsável/autónomo
Autoavaliador
Cuidador de Si e do Outro
Total

Testes

Trabalho
de Pares/
grupo
/individual

Fichas
de
trabalho

Questão
aula

Observação
direta

Interações orais
e
problematização
de conteúdos

Ponderação
na
Avaliação
Final

35%
----------------------35%

6%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
--20%

8%
----------------2%
----10%

8%
----------------2%
----10%

3%
1,5%
1,5%
0,75%
1,5%
0,75%
0,75%
1,5%
1,5%
0,75%
0,75%
0,75%
15%

2%
1%
1%
0,5%
1%
0,5%
0,5%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%
10%

62%
4,5%
4,5%
3,25%
4,5%
2,25%
2,25%
3,5%
3,5%
6,25%
2,25%
1,25%
100%

Página 78 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Disciplina de Área de Integração – Módulo 5
Competências Transversais
(Perfil do Aluno)

Organizador/ Domínio/ Tema
Pessoa, Sociedade e Mundo 5

A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D - Pensamento crítico e pensamento criativo

2.2 – A construção do social
6.2 – O desenvolvimento de novas atitudes no trabalho e no
emprego: o empreendedorismo;
8.1 – Das Economias-mundo à Economia Global

E - Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J – Consciência e domínio do corpo

Descritores do Perfil do Aluno à Saída
da Escolaridade Obrigatória
Conhecedor
Sabedor
Culto
Informado
Indagador
Crítico
Investigador
Autónomo
Sistematizador
Organizador
Questionador
Analítico
Comunicador
Respeitador do outro e da
Diferença
Criativo
Responsável
Autónomo
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
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Dimensão dos conhecimentos e
capacidades

Conhecimentos e Capacidades

Atitudes e Valores - Respeito e
responsabilidade

Instrumentos/ Monitorização/
Recolha de informação

Valorização das dimensões
35%

- Testes de avaliação e/ou outros instrumentos
equivalentes.

Dimensão prática e/ou experimental

20%

- Realização de fichas de trabalho;
- Relatórios e trabalhos de análise de textos, de
pesquisa e investigação;
- Realização de trabalhos individuais/ pares ou grupos;
- Grelhas de registo do trabalho na sala de aula, TPC.

Dimensão da oralidade

5%

- Intervenções em contexto de sala de aula;
- Apresentações orais.

40 %

- Grelhas de observação do comportamento;
- Registos de assiduidade e pontualidade.

Dimensão das atitudes e valores
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Disciplina de Área de Integração – Módulo 6
Competências Transversais
(Perfil do Aluno)

Organizador / Tema
Pessoa, Sociedade e Mundo 6

A - Linguagens e textos
B - Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas

3.3 – Homem-Natureza: uma relação sustentável?
4.3 – Desequilíbrios regionais.
9.1 – Os fins e os meios: que Ética para a vida humana?

D - Pensamento crítico e pensamento criativo
E - Relacionamento interpessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e ambiente
H - Sensibilidade estética e artística
I - Saber científico, técnico e tecnológico
J – Consciência e domínio do corpo

Descritores do Perfil do Aluno à Saída
da Escolaridade Obrigatória
Conhecedor
Sabedor
Culto
Informado
Indagador
Crítico
Investigador
Autónomo
Sistematizador
Organizador
Questionador
Analítico
Comunicador
Respeitador do outro
e da diferença
Criativo
Responsável
Autónomo
Colaborador
Reflexivo
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

Página 81 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

Domínios

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Valorização das dimensões
Dimensão dos conhecimentos e
capacidades

Conhecimentos e Capacidades

Atitudes e Valores - Respeito e
responsabilidade

Instrumentos/ Monitorização
35%

-Testes de avaliação e/ou outros instrumentos
equivalentes.

Dimensão prática e/ou experimental

20%

- Realização de fichas de trabalho;
- Relatórios e trabalhos de análise de textos, de
pesquisa e investigação;
- Realização de trabalhos individuais/ pares ou grupos;
- Grelhas de registo do trabalho na sala de aula, TPC.

Dimensão da oralidade

5%

- Intervenções em contexto de sala de aula;
- Apresentações orais.

Dimensão das atitudes e valores
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Disciplina Geografia do Turismo 1.ºano

5%

10%

Autonomia

Pontualidade
e
Assiduidade

25%

Comp./Atit.
Valores

Expressão
Oral e
Escrita

30%

Empenho
/Dedicação

Trabalho
Ind./Grupo

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO / TÉCNICAS
DE AVALIAÇÃO

D. Sócio-afetivo - Atit/Valores (40%)

Testes

D. Cognitivo/Operatório (60%)

10%

10%

10%

PONDERAÇÃO

ORGANIZADOR/DOMÍNIO/ TEMA

UFCD: 3478
1.
2.
3.
4.
5.

Posição geográfica de Portugal
Diversidade climática regional
População portuguesa
Fluxos turísticos – países geradores e recetores
Regiões turísticas portuguesas

PONDERAÇÃO NA AVALIAÇÃO FINAL
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Disciplina de Matemática

TEMA

Descritores do perfil do aluno

GEOMETRIA
FUNÇÕES REAIS
ESTATÍSTICA
MATEMÁTICA
DISCRETA

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado (A, B, G, I,
J)
Criativo (A, C, D, J)
Crítico/analítico (A, B, C, D, G)
Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)
Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, I)

Tema transversal:
Aplicação e
Modelação
Matemática

Testes QA
35%

Instrumentos/ Técnicas de avaliação
Grelhas de
Atividades/
observação
Fichas
Relatórios/TI/TG
direta
formativas
(Atitudes)

10%

Total

--4%

4%

53%

---

---

2%

---

-------

---

---

---

---

6%

6%

---

---

2%

---

2%

4%

Questionador (A, F, G, I)

---

---

---

---

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

---

---

---

---

8%

11%

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

---

---

2%

1%

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

---

---

---

---

16%

16%

Autoavaliador (Transversal às áreas)

---

---

---

---

2%

2%

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

---

---

---

6%

6%

35%

10%

10%

5%

40%

100%

Total
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Disciplina de Estudo do Movimento (Grupo 510)

Organizador/
Domínio/Tema

INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO:
Trabalhos individuais

Descritores do perfil do aluno
Testes

(fichas de trabalho, questões
aula, trabalhos de pesquisa,
fichas decontrolo)

Trabalhos
de grupo

Observação direta (desempenho
laboratorial, comportamento, empenho,
autonomia, assiduidadee pontualidade)

Total

40%

16%

10%

---

66%

---

---

3%

---

3%

Crítico/analítico (A,B,C,D,G)

---

4%

---

3%

7%

Dinâmica

Indagador / Investigador (C,D,F,H,I)

---

---

3%

---

3%

Estática

Respeitador do outro e da diferença
(A,B,E,F,H)
Sistematizador/ Organizador
(A,B,C,I,J)
Questionador (A,F,G,I,J)

---

---

---

4%

4%

---

---

---

---

---

---

---

2%

2%

4%

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

---

---

---

3%

3%

Participativo / Colaborador

---

---

---

3%

---

---

2%

3%

---

---

---

2%

40%

20%

20%

20%

Cinemática

Instrumentação
e análise de
movimentos

Conhecedor/ Sabedor/Culto
/Informado (A,B,G,I,J)
Criativo / Expressivo (A,C,D,J)

(B,C,D,E,F,G,I,J)
Responsável/autónomo
(B,C,D,E,F,G,I,J)
Autoavaliador / Heteroavaliador
(Transversal a todas a áreas)
Total
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Disciplina de Estudo do Movimento (Grupo 520)
Organizador/
Domínio/Tema

Módulo 6:
Constituição e
funcionamento dos
sistemas da vida orgânica

INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
Descritores do perfil do aluno
30%

Questões
aula
15%

Trabalhos de
grupo/Ind
6%

Grelhas de
observação direta
---

---

---

3%

---

3%

Crítico/analítico (A, B, C, D, G)

---

---

1%

---

1%

Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)

---

---

1%

---

1%

Respeitador do outro e da diferença
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/Organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador (A, F, G, I, J)

---

---

---

6%

6%

---

---

1%

---

1%

---

---

---

6%

6%

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

---

---

2%

---

2%

---

---

1%

20%

21%

---

---

---

2%

2%

---

---

---

6%

30%

15%

15%

40%

6%
100%

Testes
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo/Expressivo (A, C, D, J)

Participativo /Colaborador
Responsável/Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Autoavaliador/Heteroavaliador
(Transversal às áreas)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total
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Disciplina Ambiente e Desenvolvimento Rural
Organizador/
Domínio/Tema

INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
Descritores do perfil do aluno
Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, G, I, J)
Criativo/Expressivo (A, C, D, J)

Módulo 1:
Organização Biológica –
Crítico/analítico (A, B, C, D, G)
da célula à Biosfera
Indagador/Investigador (C, D, F, H, I)
Módulo 2:
Sistemática
Vivos

dos

30%

Questões
aula
15%

Trabalhos de
grupo/Ind
6%

Grelhas de
observação direta
---

---

---

3%

---

3%

---

---

1%

---

1%

---

---

1%

---

1%

---

---

---

6%

6%

---

---

1%

---

1%

---

---

---

6%

6%

---

---

2%

---

2%

---

---

1%

20%

21%

---

---

---

2%

2%

---

---

---

6%

30%

15%

15%

40%

6%
100%

Testes

Respeitador do outro e da diferença
Seres (A, B, E, F, H)
Sistematizador/Organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador (A, F, G, I, J)

Módulo 3:
Comunicador (A, B, D, E, H)
Estrutura e dinâmica dos
Participativo /Colaborador
Ecossistemas
Responsável/Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Autoavaliador/Heteroavaliador
(Transversal às áreas)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total

Página 87 de 170

Total
51%

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Disciplina de Técnicas de Multimédia
INSTRUMENTOS /TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
ORGANIZADOR/
DOMINIO/ TEMA

Descritores do perfil do aluno

Trabalho individual
(fichas de trabalho,
questões aula, trabalhos
de pesquisa)
12%

Trabalhos de
grupo/testes

Observação
direta

Total

25%

---

37%

---

10%

---

10%

Indagador/Investigador (B, C, D, F, H, I)

---

5%

---

5%

Módulo 1: Técnicas de
animação interativa

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, D, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, D, F, I)

---

2,5%

4,5%

7%

3%

---

---

3%

Módulo 2: Edição WEB

Questionador (A, B, C, D, E, F, I)

---

---

3%

3%

Módulo 3: Edição de Som

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

---

---

6%

6%

Responsável/autónomo (D, E, F, G, J)

5%

7,5%

7,5%

20%

Autoavaliador

---

---

4,5%

4,5%

Cuidador de si e do outro (D, E, F, G)

---

---

4,5%

4,5%

20%

50%

30%

100%

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, I)
Criativo (A, C, D, H)

Total
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Disciplina Sistemas de informação

Descritores do perfil do aluno

Módulo 1: Redes e
Protocolos Multimédia
Módulo 2: Construção de
Páginas Web
Módulo 3: Conceitos
Fundamentais de
Programação
Módulo 4: Linguagens de
Programação Web de
Servidor

Conhecedor/ Sabedor/Culto /Informado
(A, B, I)
Criativo (A, C, D, H)

Trabalho individual
(fichas de trabalho,
questões aula, trabalhos
de pesquisa)

Trabalhos de
grupo/testes

Observação
direta

Ponderação
relativa

12%

25%

---

37%

---

10%

---

10%

---

5%

---

5%

---

2,5%

4,5%

7%

Indagador/Investigador (B, C, D, F, H, I)
Respeitador da diferença/do outro
(A, B, D, E, F, H)
Sistematizador/ Organizador (A, B, C, D, F, I)

3%

---

3%

Questionador (A, B, C, D, E, F, I)

---

3%

3%

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

---

6%

6%

Responsável/autónomo (D, E, F, G, J)

5%

7,5%

20%

Autoavaliador

---

4,5%

4,5%

Cuidador de si e do outro (D, E, F, G)
Total

---

4,5%

4,5%

30%

100%

20%
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Disciplina Design, Comunicação e Audiovisuais

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Apropriação e Reflexão

DOMINIOS (ÁREAS)

Trabalhos
individuais e/ou
em grupo

Grelhas de registo
e de observação
do professor

Total

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

30%

---

30%

9%

---

9%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

6%

---

6%

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

6%

---

6%

---

9%

9%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E,
F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo (B, C, D, E, F, G,
I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

6%

---

6%

3%

---

3%

---

22%

22%

---

9%

9%

TOTAL

60%

40%

100%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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Disciplina de Desenho e Projeto Mobiliário
ORGANIZADOR/DOMINIO/
TEMA

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Testes

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Apropriação e Reflexão

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)
Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)
Questionador e Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total

Trabalhos
individuais e/ou
em grupo

Grelhas de
registo e de
observação do
professor

Total

30%
*
---

15%

---

45%

4,5%

---

4,5%

---

3%

---

3%

---

3%

---

3%

---

---

6%

6%

---

3%

---

3%

---

1,5%

---

1,5%

---

---

28%

28%

---

---

6%

6%

30

30%

40%

100 %

*Caso se verifique esta ponderação poderá ser alterada se houver outros descritores observáveis no teste de avaliação.
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Disciplina de Geometria Descritiva

ORGANIZADOR/
DOMINIO/ TEMA

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Grelhas de registo
e de observação
do professor

Total

30%

9%

---

39

---

6%

---

6%

---

3%

---

3%

---

6%

---

6%

---

---

6%

6%

---

4.5%

---

4.5%

---

1.5%

---

1.5%

---

---

28%

28%

---

---

6%

6%

30%

30%

40%

100%

Descritores do perfil do aluno
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

Apropriação e Reflexão

Testes

Trabalhos
individuais e/ou em
grupo

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)
Questionador e Comunicador (A, B, D, E,
F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Total
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Disciplina de História e Cultura das Artes

ORGANIZADOR/
DOMINIO/ TEMA

Testes

Trabalhos
individuais e/ou
em grupo

Grelhas de
registo e de
observação do
professor

Total

30%

12%

---

42%

---

4.5%

---

4.5%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

---

3%

---

3%

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/
organizador (A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

---

6%

---

6%

6%

6%

Questionador e Comunicador
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)
Autoavaliador/ Heteroavaliador
(transversal às áreas)
Participativo/ colaborador/ Cooperante/
Responsável/ Autónomo
(B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)

---

3%

---

3%

---

1.5%

---

1.5%

---

---

28%

28%

---

---

6%

6%

30%

30%

40%

100 %

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Experimentação e Criação

Interpretação e Comunicação

Apropriação e Reflexão

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)
Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

---

Total
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Disciplina de Educação Física

CONHECIMENTOS

APTIDÃO FÍSICA

ATIVIDADES FÍSICAS

DOMINIOS (ÁREAS)

Testes
práticos/Grelha
s de registo do
desempenho
motor

Testes
escritos/trabalhos
de pesquisa
Ind./grupo

Observação
(in)direta/ registo
através de
grelhas

Ponderação
relativa

Descritores do perfil dos alunos
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J)

30%

---

---

30%

Criativo /Expressivo (A, C, D, J)

10%

---

---

10%

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)

---

5%

---

5%

---

5%

---

5%

---

---

10%

10%

Questionador e Comunicador (A, B, D, E, F, G, H, I, J)

---

---

5%

5%

Autoavaliador/ Heteroavaliador (transversal às áreas)

---

---

5%

5%

10%

---

10%

20%

--50%

--10%

10%
40%

10%

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Indagador/ Investigador/ Sistematizador/ organizador
(A, B, C, D, F, H, I, j)
Respeitador da diferença (A, B, E, F, H)

Participativo/ colaborador/ Cooperante/ Responsável/
Autónomo (B, C, D, E, F, G, I. J)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
TOTAIS
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Anexo B
Descritores de desempenho por disciplina do 2.ºCiclo do Ensino Básico
Disciplina de Português
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A – Linguagens e textos

Descritores de desempenho
● Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e regista-a por meio de
técnicas diversas;
● Controla a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores;
● Produz um discurso com elementos de coesão adequados (concordância; tempos verbais;
advérbios; variação das anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais frequentes);
● Lê textos com características narrativas e expositivas, associadas a finalidades lúdicas,
estéticas e informativas;
● Realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma;
● Analisa textos em função do género textual a que pertencem (estrutura e finalidade): verbete
de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia e carta formal (em diversos suportes);
● Lê integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática (no mínimo, um livro
infantojuvenil, quatro poemas, duas lendas, três contos de autor e um texto dramático –
selecionados da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular;
no mínimo, quatro poemas de autores portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um
poema do Romanceiro, de Almeida Garrett, dois contos dos Irmãos Grimm, três narrativas
extensas de autor, um texto dramático, da literatura para a infância, de adaptações de
clássicos e da tradição popular);
● Interpreta o texto em função do género literário;
● Infere o sentido conotativo de palavras e expressões;
● Reconhece a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, narrador,
contexto temporal e espacial, ação;
● Explica recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários (designadamente
personificação, comparação, onomatopeia, enumeração, anáfora e metáfora);
● Descreve pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros textuais;
● Planifica a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização;
● Redige textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à
finalidade comunicativa;
● Escreve com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação;
● Aperfeiçoa o texto depois de redigido;
● Escreve textos de natureza narrativa integrando os elementos que circunscrevem o
acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação o desenvolvimento e a conclusão,
com recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste;
● Escreve textos em que defende uma posição com argumentos e conclusão coerentes,
individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista;
● Identifica a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo auxiliar,
advérbio, conjunção. Verbo copulativo e auxiliar (da passiva e tempos compostos); conjunção
e locução conjuncional (coordenativa copulativa e adversativa; subordinativa temporal e
causal), determinante indefinido, pronome indefinido; quantificador, determinante indefinido,
pronome indefinido; quantificador;
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● Conjuga verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que-perfeito (simples e composto) do
modo indicativo;
● Conjuga verbos regulares e irregulares nos modos indicativo e conjuntivo (presente, pretérito
imperfeito e no futuro);
● Utiliza apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos;
● Emprega adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do imperativo;
● Identifica o particípio passado e o gerúndio dos verbos;
● Sistematiza processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos;
● Identifica os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples e
composto), vocativo, predicado; complemento (direto e indireto), predicativo do sujeito,
complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador (do grupo verbal);
● Sistematiza a flexão nominal e adjetival quanto ao número;
● Distingue frases simples de frases complexas;
● Emprega, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, causa, explicação
e de contraste;
● Analisa palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical e afixos), com diversas
finalidades (deduzir significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de palavras);
● Compreende a derivação e a composição como processos de formação de palavras;
● Explicita regras de utilização dos sinais de pontuação;
● Explica a utilização de sinais de pontuação em função da construção da frase;
● Transforma a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso direto em discurso indireto
(e vice-versa);
● Coloca corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise,
ênclise e mesóclise);
● Compreende a ligação de orações por coordenação e por subordinação;
● Classifica orações coordenadas copulativas e adversativas e orações subordinadas adverbiais
temporais e causais;
● Mobiliza formas de tratamento mais usuais no relacionamento interpessoal, em diversos
contextos de formalidade.
● Organiza a informação do texto e regista-a, por meio de técnicas diversas;
● Prepara apresentações orais (exposição, reconto, tomada de decisão) individualmente ou após
discussão de diferentes pontos de vista;
● Compreende textos em diferentes suportes audiovisuais;
● Produz discursos para a apresentação à turma, com diferentes finalidades: apreciações de
livros, de filmes e de discursos;
● Utiliza procedimentos de registo e tratamento de informação;
● Promove atividades que impliquem sublinhar, parafrasear, resumir partes de texto relevantes
para a construção do sentido;
● Realiza percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, pesquisando, registando e
selecionando informação pertinente a partir de análise de fontes escritas.
● Intervém, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de formalidade, com
respeito por regras de uso da palavra;
● Refere factos para identificar problemas a resolver;
● Avalia os discursos tendo em conta a adequação à situação de comunicação;
● Reconhece a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes);
● Compreende a utilização de recursos expressivos para a construção do sentido do texto.
● Produz discursos para a apresentação à turma, com diferentes finalidades: narra
acontecimentos vividos ou imaginados, descreve personagens, comportamentos, espaços;
● Nomeia factos para sustentar uma opinião;

Página 96 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

E - Saber científico, técnico
e tecnológico

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

H - Sensibilidade estética e
artística

I - Relacionamento
interpessoal

J - Consciência e domínio
do corpo

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

● Explicita o sentido global de um texto;
● Faz inferências, justificando-as;
● Identifica tema(s), ideias principais e pontos de vista;
● Compreende narrativas literárias com base num percurso de leitura que implique imaginar
desenvolvimentos narrativos a partir da mobilização de experiências e vivências;
● Exprime reações subjetivas enquanto leitor;
● Questiona aspetos da narrativa;
● Utiliza conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para interpretar expressões/segmentos
de texto.
● Compreende textos em diferentes suportes audiovisuais;
● Regista informação relevante (por meio de desenho, esquema, de reconto, de paráfrase);
● Compreende textos através de atividades que impliquem a pesquisa e seleção de informação,
com recurso à WEB.
● Realiza percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com diferentes disciplinas;
● Desenvolve um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leituras pessoais e
comparação de temas comuns em livros, em géneros e manifestações artísticas diferentes
(obras escolhidas em contrato de leitura com o professor). (Plano Regional de Leitura - PRL);
● Seleciona e faz a leitura autónoma de obras, por iniciativa própria.
● Imagina desenvolvimentos narrativos a partir da mobilização de experiências e vivências,
criando mundos imaginários;
● Faz pequenas dramatizações, recontos e recriações, fruto das suas experiências de leitura;
● Lê textos associados a finalidades lúdicas, a partir dos seus estilos de leitura;
● Escreve textos para fruição estética, inspirados nos interesses e experiências pessoais;
● Lê e ouve ler, participando em diferentes experiências de leitura (biblioteca escolar, feira do
livro, PRL);
● Antecipa ações narrativas a partir de elementos do paratexto, sequências de descrição e de
narração.
● Valoriza a diversidade cultural patente nos textos;
● Faz declamações de poemas, produz textos poéticos, exercitando a escrita criativa;
● Analisa o modo como os temas, as experiências e os valores são representados nas obras
lidas e compara-os com outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema,
etc.);
● Expõe trabalhos sobre temas disciplinares e interdisciplinares, realizados individualmente ou
em grupo;
● Compreende narrativas literárias com base num percurso de leitura que implique justificar as
interpretações e questionar aspetos da narrativa.
● Motiva colegas para a leitura de livros a partir das suas experiências de leitura;
● Produz discursos com a finalidade de recomendar livros aos colegas;
● Expõe trabalhos realizados sobre temas disciplinares e interdisciplinares, individualmente ou
em grupo;
● Participa em trabalhos de grupo.
● Realiza atividades não-locomotoras (posturais), locomotoras (transporte do corpo);
● Faz uma apresentação oral (exposição, reconto, tomada de posição) individualmente ou após
discussão de diferentes pontos de vista;
● Capta e mantém a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume
tom de voz);
● Produz um discurso para apresentação à turma: apreciação de livros, o reconto oral sobre
livros, o resumo, a paráfrase, o relato.
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Disciplina de Matemática
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho

•

Utiliza a linguagem matemática, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com
precisão e rigor, e justifica raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao
vocabulário e simbologia próprios da matemática.

•

Organiza a informação recolhida, de forma crítica e autónoma, seguindo as
orientações dadas, para posterior apresentação;
Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e
justifica raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e
linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e
simbologia.
Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas em contextos
matemáticos e não matemáticos e avalia a plausibilidade dos resultados;
Compreende e constrói explicações e justificações matemáticas, incluindo o
recurso a exemplos e contraexemplos;
Aplica com perspicácia os conhecimentos, utilizando diferentes metodologias e
ferramentas, para explicar o seu raciocínio na resolução de determinadas situações
problemáticas.
Discute e argumenta as suas ideias baseando-se em conhecimentos adquiridos;
Desenvolve ideias e trabalhos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação e criatividade;
Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos,
analisa o próprio trabalho e regula a sua aprendizagem.
Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e
competição;
Trabalha em equipa e interage com tolerância, respeitando os diferentes pontos de
vista.
Revela autonomia, confiança e persistência na aquisição de novas aprendizagens;
Expressa as suas necessidades e procura ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos.

A - Linguagem e textos

B - Informação e
comunicação

•

•
C - Raciocínio e
resolução de problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Adota comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, nomeadamente
hábitos quotidianos e suas relações com o meio ambiente.

•

Aprecia e valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar, em diferentes
contextos, e participa nas mesmas.

•

Utiliza e manuseia os materiais e instrumentos ao seu dispor, na resolução de
problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.

•

Tem consciência a nível emocional, cognitivo e moral de forma a estabelecer
consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar.

ambiente
H - Sensibilidade estética
e artística
I - Saber científico
técnico e tecnológico
J - Consciência e domínio
do corpo
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Disciplina de Inglês
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Identifica palavras e expressões;
• Seleciona informação pertinente;
• Segue instruções elementares;
• Reconhece e preferências pessoais;
• Descreve aspetos simples do seu dia-a-dia;
• Compreende mensagens curtas e simples;

A- Linguagens e textos

• Reconhece informação que lhe é familiar;
• Pede e dá informações sobre identificação pessoal;
• Exprime gostos e preferências pessoais;
• Entende textos simplificados de leitura extensiva;
• Articula sons da língua inglesa não existentes na língua materna;
• Valoriza o uso da língua como instrumento de comunicação e de resolução de
problemas, dentro e fora da sala de aula.
• Realiza tarefas de memorização, associadas à compreensão e uso do saber;
• Participa numa conversa simples sobre temas básicos;

B- Informação e
comunicação

• Preenche um formulário (online ou em formato papel) simples com informação
pessoal e preferências pessoais básicas;
• Responde a um email, chat ou mensagem de forma simples.

C- Raciocínio e resolução de
problemas

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo

E- Relacionamento
interpessoal

•
•
•
•

Analisa factos e coloca questões;
Planifica tarefas;
Identifica as suas dificuldades e formas de as ultrapassar;
Segue um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresenta o seu raciocínio
aos outros, utilizando factos para justificar as suas opiniões.

•
•
•
•

Analisa textos em diferentes suportes com diferentes pontos de vista;
Produz textos em formato variado, face a um desafio;
Expressa-se oralmente e por escrito de forma progressivamente coerente;
Reflete criticamente sobre o que foi dito em atividades de pares e/ou grupos,
apresentando razões para justificar as suas conclusões.
Respeita diferentes perspetivas culturais (características, crenças ou opiniões);
Identifica espaços de realidades culturais diferentes;
Colabora com os outros;
Apoia os seus pares na realização de tarefas;
Cumpre as regras estabelecidas pela escola respeitando toda a comunidade
envolvente;
Concretiza compromissos.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Organiza a leitura e o estudo de forma progressiva e autónoma;
Pesquisa com autonomia progressiva;
Elabora questões para os pares sobre conteúdos estudados;
Reorienta o seu trabalho individualmente ou em grupo, a partir do feedback do
professor;
• Apresenta trabalhos com auto e heteroavaliação;
• Autoavalia o seu conhecimento;
• Desenvolve o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprende a regular o
processo de aprendizagem.
• Reconhece elementos constitutivos da sua própria cultura e das culturas de língua
estrangeira;
• Assume responsabilidades adequadas ao que lhe é pedido;
• Desenvolve ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua
organização.

H- Sensibilidade estética e
artística

• Apresenta soluções estéticas/ criativas;
• Faz descrições simples de um objeto/ imagem.

I- Saber científico, técnico
e tecnológico

• Recolhe dados e opiniões;
• Elabora questões sobre conteúdos estudados;
• Comunica com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a
aplicações tecnológicas para produção e comunicação online.

J- Consciência e domínio
do corpo

• Reconhece a importância da postura corporal dentro e fora da sala de aula;
• Adequa comportamentos às diferentes situações;
• Reformula a capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal, tais como gestos
e mímica, para ajudar a transmitir mensagens ao outro.
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Disciplina História e Geografia de Portugal
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Comunica de forma adequada para construir e partilhar conhecimento;

A - Linguagens e textos.

B - Informação e
comunicação

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito, de acordo com o contexto histórico.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina;
• Organiza a informação recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com modelos,
com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto;
• Apresenta os diferentes trabalhos de forma clara e segura, de acordo com os objetivos
definidos, em contexto de sala de aula.

C -Raciocínio e resolução • Utiliza conhecimentos adquiridos para encontrar respostas para novas situações;
• Descodifica vocabulário específico da disciplina.
de problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Observa, analisa e discute conclusões apresentadas pelos seus pares.

I - Saber científico, técnico • Identifica e seleciona os recursos tecnológicos mais adequados à tarefa a que se propõe;
e tecnológico
• Trabalha com esses recursos
E - Relacionamento
interpessoal

• Desenvolve e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os outros
(comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, de cooperação e interajuda.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Reconhece os seus pontos fracos e fortes;
• Consolida e aprofunda competências adquiridas;
• Estabelece objetivos com responsabilidade e autonomia.
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Disciplina de Ciências Naturais
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão
(conhecimento)

A - Linguagem e textos

B - Informação e
comunicação

C - Raciocínio e resolução de
problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

E - Relacionamento
interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos
e sentimentos, oralmente e por escrito;
• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados
neles contidos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu
interesse, testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com um
plano, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/experiência;
• Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/trabalhos de pesquisa/…
• Comunica com correção científica.
• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando
criticamente as conclusões a que chega;
• Usa modelos para explicar um determinado sistema natural, formulando hipóteses,
planificando e realizando trabalho experimental (identificando dispositivo controlo,
variáveis controladas, dependentes e independentes).
• Analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição, com base
em critérios;
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem
respeito, recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade;
• Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate,
negoceia, acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo
consensos;
• Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando ativamente
nas atividades e contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho
produzido, valorizando a diversidade de opiniões
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
• Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as
metas e desafios que estabelece para si próprio;
• Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando ultrapassar
as dificuldades, assumindo posições fundamentadas e tomando decisões
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do
ambiente e para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde
está inserido, com consciência da importância da construção de um futuro
sustentável.
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H - Sensibilidade estética e
artística

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa
autonomamente em atividades artísticas e culturais, como público, criador ou
intérprete.

I - Saber Científico técnico e
tecnológico

• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e
socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização;
• Planifica e desenvolve investigações, de forma crítica e autónoma, verificando
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;
• Aplica o conhecimento científico adquirido em diferentes contextos;
• Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digitais;

J - Consciência e domínio do
corpo

• Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento
físico, psicossocial, estético e emocional.
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Disciplina de Educação Física
Áreas de competência do
Perfil do aluno
A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação

Descritores de desempenho
•

•

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
criativo
E - Relacionamento
interpessoal

•

•

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente

•

H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

•

J - Consciência e Domínio do
Corpo

•

Convivem com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, enquanto
parceiros e/ou adversários.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Ajudam e aceitam o apoio dos colegas nos esforços de aperfeiçoamento próprio,
bem como nas decisões e opções do(s) outro(s) e, nas dificuldades e possibilidades
apresentadas.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Cooperam nas diversas situações de aprendizagem e gestão, escolhendo as ações
favoráveis ao sucesso, segurança e ambiente relacional positivo, nas atividades da
turma.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Aumentam o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais
básicas, particularmente da resistência geral de longa duração; da força rápida; da
velocidade de reação simples e complexa, de execução, de frequência de
movimentos e de deslocamento; da flexibilidade; da força resistente (esforços
localizados) e das destrezas geral e direcionada.
(B, C, E, F, G, J)
Avaliam e interpretam a realização das atividades físicas selecionadas, utilizando os
conhecimentos sobre a técnica, organização e participação, ética e moral
desportivas.
(B, C, D, E, F, G, I, J)
Conhecem os processos fundamentais das adaptações morfológicas, funcionais e
psicológicas, que lhe permitem compreender os diversos fatores da aptidão física.
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
Sabem e aplicam cuidados higiénicos, desenvolvendo comportamentos em
conformidade com as regras de segurança pessoais, turma e comunidade. Revelam
respeito pela preservação das infraestruturas e dos diversos recursos materiais.
(B, E, F, G, J)
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Disciplina de Educação Musical
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho

• Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais,
tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais
diversificados;
A - Linguagens e textos
• Utiliza, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever
e comparar diversas peças musicais;
• Investiga diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos
musicais (concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados,
de diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário apropriado;
• Compara criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos
B - Informação e
socioculturais do passado e do presente;
comunicação
• Relaciona a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de
atividades diversificadas que integrem e potenciem a transversalidade do saber.
• Improvisa peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes
C - Raciocínio e resolução de sonoras convencionais e não convencionais, imagens, esculturas, textos, vídeos,
problemas
gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas;
• Compõe peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários
elementos da música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando
recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e
softwar;
D - Pensamento crítico e
• Identifica criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao
pensamento criativo
mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais;
• Mobiliza aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu
referencial criativo.
E - Relacionamento
interpessoal
• Canta, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem
F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

acompanhamento instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica
vocal;
• Toca diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório
variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e
confiança;
• Apresenta publicamente atividades artísticas em que pode articular a música com
outras áreas do conhecimento.

J - Consciência e domínio do • Interpreta, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes;
corpo
• Mobiliza sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.
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Disciplina de Educação Moral e Religiosa
Áreas de competência do
Perfil do aluno
A - Linguagens e textos

B - Informação e
comunicação

Descritores de desempenho
• Comunica de forma adequada para construir e partilhar conhecimento;
• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito, de acordo com o contexto de comunicação;
• Domina capacidade essencial de compreensão oral e escrita.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse;
• Organiza a informação recolhida, de forma autónoma, de acordo com um modelo, com
vista à elaboração e à apresentação trabalhos de um novo produto;
• Apresenta os diferentes, de forma clara, de acordo com os objetivos definidos.

C - Raciocínio e resolução de • Coloca questões;
problemas
• Reconhece o que sabe e identifica o que quer saber.
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Observa os trabalhos produzidos pelos colegas e dá a sua opinião sobre os mesmos.

• Desenvolve e mantem relações diversas e positivas com os outros (comunidade, escola
e família) em contextos de colaboração, de cooperação e interajuda;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
F - Desenvolvimento pessoal
alcançar os seus objetivos;
e autonomia
• Aprende a ser confiante, resiliente e persistente para alcançar determinados objetivos
definidos.
E - Relacionamento
interpessoal

G - Bem-estar e saúde

• Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
inserido e envolve-se em projetos de cidadania ativa.

H - Sensibilidade estética e
artística

• Cria e produz trabalhos mobilizando aprendizagens feitas;
• Participa em atividades artísticas e culturais;
• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar.

I - Saber científico técnico e
tecnologias

• Identifica e seleciona os recursos tecnológicos mais adequados à tarefa a que se
propõe;
• Trabalha com esses recursos.

J - Consciência e domínio do
• Ajusta o tipo de comportamento a adotar, face à ação desejada.
corpo
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Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagens e textos

B - Informação e
comunicação

Descritores de desempenho
● O aluno colabora na construção e partilha de conhecimento;
● O aluno interpreta e compreende conceitos;
● O aluno desenvolve as suas competências básicas de pesquisa e análise deinformação
online;
● O aluno aplica o seu conhecimento em diferentes contextos de comunicaçãodigital.
● O aluno é capaz de comunicar adequadamente, utilizando meios e recursos digitais;
● O aluno é capaz de avaliar e validar a informação, de forma a testar a suacredibilidade;
● O aluno é capaz de pesquisar e organizar a informação recolhida através da Internet de forma a
transformá-la em conhecimento.

C - Raciocínio e resolução de
problemas

● O aluno interpreta informação, planeia e executa pesquisas;
● O aluno toma decisões para resolver problemas na elaboração de projetos;
● O aluno usa diversas ferramentas digitais para a produção de conteúdos.

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

● O aluno assume uma conduta crítica, refletida, responsável e criativa no uso dastecnologias,
ambientes e serviços digitais;
● O aluno analisa e discute ideias;
● O aluno desenvolve projetos criativos adequados ao contexto, de modo a promovera criatividade e a
inovação.

E - Relacionamento
interpessoal

● O aluno desenvolve e mantem relações positivas entre si e com os outros (colegas) em contextos de
colaboração, de cooperação e interajuda;
● O aluno desenvolve o sentido comunitário e de cidadania interventiva;
● O aluno envolve-se em conversas e debates, respeitando opiniões diversas.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

● O aluno reconhece os seus pontos fortes e fracos;
● O aluno tem consciência da importância de crescer e evoluir;
● O aluno desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para atingir asmetas e
desafios.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

● O aluno revela preocupação na salvaguarda de publicação e/ou divulgação de dados pessoais ou de
outros;
● O aluno é responsável e está consciente dos seus atos e das suas decisões.

H - Sensibilidade estética e
artística

● O aluno explora ideias e pensamentos computacionais que lhe permitem produzirartefatos digitais
criativos.

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

● O aluno compreende processos e fenómenos tecnológicos, coloca questões, procura informação e
aplica os conhecimentos adquiridos.
● O aluno consolidada hábitos de planeamento na execução de projetos.

J - Consciência e domínio do
corpo

● O aluno assume um comportamento adequado na utilização dos equipamentostecnológicos;
● O aluno reconhece a importância das atividades motoras e da ergonomia para o seu
desenvolvimento e crescimento.
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Disciplina Educação Tecnológica
Áreas de competência
do Perfil do aluno
A - Linguagens e textos

Descritores de desempenho
• Utilizar diferentes linguagens e símbolos associados à tecnologia de modo adequado
aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógicos e digitais.

• Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e
soluções, utilizando: esquemas, codificações e simbologias, assim como meios
B - Informação e
digitais com ferramentas de modelação e representação;
comunicação
• Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens
diferentes (oral, escrita, gráfica), fundamentando-as e argumentando face às ideias
dos outros.
• Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e
avaliação;
C - Raciocínio e resolução de • Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os
problemas
requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos,
bem como as necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de
D - Pensamento crítico e
propostas e fazendo escolhas fundamentadas;
pensamento criativo
• Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais,
tendo em atenção a sustentabilidade ambiental.
E - Relacionamento
interpessoal

• Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de
autoconfiança, mantendo relações diversas e positivas com os outros em contextos
de colaboração e interajuda.

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia

• Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as
suas funções, vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e
ambientais.

• Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e
segurança na utilização de recursos tecnológicos;
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
• Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património
cultural e natural da sua localidade e região, manifestando preocupações com a
conservação da natureza e respeito pelo ambiente.
• Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do
exercício sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a
H - Sensibilidade estética e
utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios
artística
têxteis, pastas entre outros.
• Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo
relações entre o presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais
que possam influenciar a sua criação, ou reformulação;
• Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas;
I - Saber científico, técnico e
• Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de
tecnológico
projetos;
• Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas.
Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais
comuns (dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, plasticidade);
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• Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes
da observação e investigação de contextos socias e comunitários;
• Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união,
separação-corte, assemblagem, conformação), identificando os utensílios e as
ferramentas na realização de projetos;
• Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico,
térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis
aos projetos;
• Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o desenvolvimento e melhoria
(aplicações de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos projetos;
• Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de
desenvolvimento tecnológico.
• Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar,
utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas;
• Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas
resistentes) de acordo com as suas funções, princípios e relações com as
J - Consciência e domínio do
produções tecnológicas;
corpo
• Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e
técnicos à ideia ou intenção expressa.
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Disciplina Educação Visual
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em
diferentes contextos culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e
geografias);

A - Linguagens e textos

• Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, físicas e
expressivas) os objetos artísticos;

• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos.
• Identificar diferentes 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
B - Informação e
comunicação
linguagens cinematográficas), utilizando um vocabulário específico e adequado;
• Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos
elementos visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas.
• Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística;
C - Raciocínio e resolução • Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias,
mobilizando as várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação,
de problemas
experimentação e reflexão).
• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias
artísticas;
D - Pensamento crítico e
• Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual, com intencionalidade e
pensamento criativo
sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo.
E - Relacionamento
interpessoal

• Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a
cruzamentos disciplinares.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico
(sistemático, reflexivo e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de
trabalho;
• Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de
planeamento (ex.: projeto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede;
• Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de
grupo.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das
artes nas mudanças sociais.

H - Sensibilidade estética • Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando
os conhecimentos adquiridos.
e artística

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

• Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos;
• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do
mundo;
• Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e
artesanato de acordo com os contextos históricos, geográficos e culturais.

J - Consciência e domínio • Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos.
do corpo
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Descritores de desempenho por disciplina de 3.ºCiclo do Ensino Básico
Disciplina de Português
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagens e Textos

B - Informação e
Comunicação

Descritores de desempenho
● Compreende textos orais identificando assunto, tema e intenção comunicativa (expor,
informar, narrar, descrever, expressar sentimentos, persuadir), com base em
inferências:
- deduz informação implícita a partir de pistas textuais e da situação de
comunicação;
- seleciona e regista informação relevante para um determinando objetivo;
- analisa o texto para distinguir entre facto e opinião e entre argumento e conclusão;
- avalia os discursos tendo em conta a adequação à situação de comunicação.
● Lê integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, nove
poemas de oito autores diferentes, duas narrativas de autores de língua portuguesa e
um texto dramático):
- escuta ativamente textos literários;
- compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais;
- lê obras literárias (poesia, narrativa, teatro) e textos de tradição popular;
- realiza percursos pedagógicos-didáticos interdisciplinares, a partir da leitura de
obras literárias.
● Elabora textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade
(informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: resumo, exposição, opinião,
comentário, crítica, biografia e resposta a questões de leitura:
- manipula textos fazendo variações quanto à extensão de frases ou segmentos
textuais, da modificação do ponto de vista ou da descrição da personagem, por
exemplo;
- realiza percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares (sumários, registo de
observações, relatórios, criação de campanhas de sensibilização, criação textual,
por exemplo).
● Reconhece traços da variação da língua portuguesa de natureza geográfica.
● Destaca o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o objetivo da
audição/visionamento.
● Sintetiza a informação recebida pela tomada de notas das ideias-chave.
● Utiliza procedimentos de registo e tratamento da informação:
- sublinha, parafraseia, resume segmentos de texto relevantes para a construção do
sentido;
- elabora pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas disciplinares e
interdisciplinares, que incluam, entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias,
esquemas, listas de palavras.
● Explicita o sentido global de um texto:
- estabelece relações entre as diversas unidades de sentido;
- mobiliza experiências e saberes como ativação de conhecimento prévio;
- coloca questões a partir de elementos paratextuais e textuais (verbais e não
verbais).
- localiza informação explícita.
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● Faz inferências devidamente justificadas:
- sugere hipóteses a partir de deduções extraídas da informação textual;
- extrai informação implícita a partir de pistas linguísticas;
- infere informação a partir do texto.
● Identifica tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos, opiniões.
● Identifica, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os valores e modelos
projetados.
● Interpreta os textos em função do género literário:
- imagina desenvolvimentos narrativos a partir de elementos do paratexto e da
mobilização de experiências e vivências;
- antecipa ações narrativas a partir de sequências de descrição e narração;
- justifica, de modo fundamentado, as interpretações.
● Reconhece, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.
● Classifica orações subordinadas: adverbiais finais, consecutivas, concessivas,
condicionais; substantivas completivas (selecionadas por verbo) e adjetivas relativas
(restritiva e explicativa).
● Distingue os processos de derivação e de composição na formação regular de palavras.
● Explica sinais de pontuação em função da construção da frase.
● Planifica textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos de comunicação:
- realiza percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares.
● Usa mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do feedback dos
interlocutores.
● Avalia o seu próprio discurso a partir de critérios previamente acordados com o
professor.
● Expressa, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas suscitadas pelos
textos lidos.
● Exprime ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a suportes variados.
● Desenvolve um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do leitor e comparação
de diferentes textos (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)):
- apresenta e defende perante o professor e a turma um projeto pessoal de leitura
(indicando, por exemplo, os seus objetivos pessoais como leitor para um
determinado período);
- seleciona os livros a ler em função do seu projeto de leitura, tendo por referência a
Listagem PNL;
- desenvolve e gere o percurso de leitor realizado, que inclui auto e heteroavaliação
tendo em conta o grau de consecução dos objetivos definidos inicialmente;
- apresenta em público o percurso pessoal de leitor, que pode incluir dramatização,
recitação, leitura expressiva, reconto de histórias, recriação, expressão de reações
subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a leitura de livros).
● Avalia a correção do texto escrito individualmente e com discussão de diversos pontos
de vista:
- revê para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos iniciais, para detetar
fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial;
- reescreve para aperfeiçoar o texto em função dos juízos avaliativos formulados
(pelo aluno, colegas, professor).
● Respeita as convenções que regulam a interação discursiva, em situações com
diferentes graus de formalidade.
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● Utiliza corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de determinados
F - Desenvolvimento Pessoal
pronomes e advérbios).
e Autonomia
● Emprega corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases
complexas.
G - Bem-estar, Saúde e
Ambiente

● Lê em suportes variados textos dos géneros seguintes: biografia, textos de géneros
jornalísticos de opinião (artigo de opinião, crítica), textos publicitários.

● Compreende a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.
● Identifica marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica
(redondilha maior e menor).
●
Analisa o modo como os temas, as experiências e os valores são representados na obra
H - Sensibilidade Estética e
e compará-lo com outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema,
Artística
etc.).
● Explica recursos expressivos utilizados na construção do sentido (enumeração,
pleonasmo e hipérbole).
● Reconhece a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).
● Planifica a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de
informação por parágrafos.
● Ordena e hierarquiza a informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a
progressão temática e a coerência global do texto.
● Redige textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e de conexão
interfrásica mais complexos com adequada introdução de novas informações, evitando
repetições e contradições.
I - Saber Científico, Técnico e
● Escreve com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de ortografia e de
Tecnológico
pontuação.
● Respeita os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação das fontes.
● Identifica a classe de palavras: determinante relativo, pronome relativo, advérbio
relativo; conjunção e locução conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e
explicativa e subordinativa final, condicional e completiva; locução prepositiva.
● Conjuga verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos.
● Identifica a função sintática de modificador (de nome e de grupo verbal).
● Usa a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de intervenção formal,
para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a exposição oral de um tema:
- faz apreciações críticas de livros, filmes, discursos, por exemplo, para recomendar um
livro;
- narra situações vividas para sustentar uma opinião ou para identificar problemas a
resolver;
- descreve personagens/personalidades, comportamentos, espaços;
J - Consciência e Domínio do - expõe trabalhos relacionados com temas disciplinares e transdisciplinares;
Corpo
- inclui resumo, paráfrase, relato, reconto em apresentações orais (de livros, filmes,
músicas, por ex.).
● Realiza leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa:
- realiza diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito devagar, ler muito depressa,
ler muito alto, ler murmurando, ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura
dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa (ex.: leitura na pista de pormenores,
leitura para localização de uma informação).
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Disciplina de Matemática
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A – Linguagem e textos

Descritores de desempenho
• Utiliza diferentes linguagens e símbolos associados às tecnologias, à matemática e à
ciência;
• Aplica estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação;
• Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral,
escrita, visual e multimodal.
•

•
B – Informação e
comunicação

•
•
•

•
•
•
•
•

C – Raciocínio e
resolução de problemas

•
•
•
•
•
•
•

•

D – Pensamento crítico e
pensamento criativo

•
•
•

•

Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar e
mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes
documentais e a sua credibilidade;
Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida;
Valida e mobiliza informação;
Transforma a informação em conhecimento;
Colabora em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura,
utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras
de conduta próprias de cada ambiente;
Identifica, utiliza e cria produtos matemáticos, reconhecendo os significados neles
contidos;
Interpreta e comunica com correção em linguagem matemática.
Interpreta, planeia e conduz pesquisas;
Gere projetos e toma decisões para resolver problemas;
Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento,
usando recursos diversificados;
Mobiliza conhecimentos matemáticos adquiridos para resolver problemas;
Estabelece conexões entre os diversos temas da matemática;
Elabora estratégias de resolução de problemas matemáticos;
Utiliza a tecnologia (calculadora) para resolver problemas numericamente ou outros;
Compreende e aplica novos conceitos matemáticos;
Comunica com clareza e rigor utilizando uma linguagem científica para explicar
raciocínios;
Resolve problemas em que a matemática se relaciona com outras áreas do
conhecimento.
Pensa de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando,
analisando informação, experiências ou ideias, e argumentando com recurso a critérios
implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada;
Convoca diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente;
Prevê e avalia o impacto das suas decisões;
Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado
da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e
áreas de aprendizagem;
Gere projetos e toma decisões para resolver problemas.
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•
E – Relacionamento

•
•

interpessoal
•
•
•
•
F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia

•
•
•
•

G – Bem-estar, saúde e
ambiente

H – Sensibilidade estética
e artística

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I – Saber científico
técnico e tecnológico

•
•

Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e
competição;
Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negocia e aceita
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade;
Trabalha colaborativamente contribuindo para o trabalho produzido e revelando
capacidade de diálogo.
Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;
Identifica áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências;
Consolida e aprofunda as competências que já possui, numa perspetiva de
aprendizagem ao longo da vida;
Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido de
responsabilidade e autonomia;
Empenha-se na sua própria aprendizagem com seriedade, empenho e persistência;
Avalia o seu próprio trabalho, identificando progressos, lacunas e dificuldades a superar;
Avalia o seu trabalho na relação com os seus pares e os seus contributos para o coletivo.
Compreende os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de
comportamentos;
Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente;
Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.
Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações
culturais;
Experimenta processos próprios das diferentes formas de arte;
Aprecia criticamente as realidades artísticas em diferentes suportes;
Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património na vida e na
cultura das comunidades;
Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes manifestações culturais.
Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e executa operações
técnicas;
Utiliza a tecnologia (calculadora, programas de geometria dinâmica ou outros) para
pesquisar e investigar conjeturas;
Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.

•

Tem consciência a nível emocional, cognitivo e moral de forma a estabelecer
consigo próprio e com os outros uma relação harmoniosa e salutar;

•

Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.

J – Consciência e domínio
do corpo
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Disciplina de Inglês
Áreas de perfil de
competências

Descritores de desempenho

• Usa linguagens (verbal e não- verbal) para construir e partilhar conhecimento na língua-alvo;
• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos,
oralmente e por escrito;
A - Linguagens e textos
• Identifica, utiliza e cria produtos linguísticos, reconhecendo os significados neles contidos
(compreensão, produção oral e escrita, interação oral).
• Pesquisa, em fontes diversificadas (físicas e digitais), conteúdos da disciplina e temas do seu
interesse, testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação recolhida, transformando a informação em conhecimento de acordo com
um plano, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto;
B - Informação e
• Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/ trabalhos de pesquisa, de acordo com os
Comunicação
objetivos definidos;
• Comunica e colabora de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas
(analógicas e digitais), seguindo as regras de conduta próprias de cada ambiente.
• Aplica regras de construção frásica de acordo com exemplos dados;
• Desenvolve processos conducentes à construção de conhecimento, usando recursos
diversificados, colocando e analisando questões a investigar, distinguindo o que sabe do
C - Raciocínio e resolução que pretende descobrir;
de problemas
• Planeia e conduz pesquisas, estabelecendo estratégias adequadas de modo a responder às
questões iniciais;
• Analisa criticamente (avalia) as conclusões a que chegou, reformulando, se necessário, as
estratégias.
• Analisa e discute ideias ou produtos centrando-se em evidências, selecionando argumentos
para a fundamentação das tomadas de posição; (opiniões sobre comida, livros…);
• Convoca diferentes conhecimentos, utilizando diferentes metodologias e ferramentas para
D - Pensamento crítico e
pensarem criticamente;
pensamento criativo
• Prevê e avalia o impacto das suas decisões;
• Desenvolve ideias e projetos criativos de forma progressivamente autónoma recorrendo à
imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade; (role-playing, apresentação oral).
• Desenvolve o trabalho de equipa e usa diferentes meios para comunicar e trabalhar
presencialmente e em rede;
• Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição,
mantendo relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, escola e família);
E - Relacionamento
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido crítico;
Interpessoal
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (ouve, debate,
negoceia, aceita, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo consensos,
ganhando novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.
• Desenvolve confiança, resiliência e persistência, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas vivências e em liberdade, reconhecendo os seus pontos fracos
e fortes e aprende a considerar estes últimos como ativos em diferentes aspetos da vida;
F - Desenvolvimento
• Traça planos, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
pessoal e autonomia
desafios que estabelece para si próprio;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para alcançar os
seus objetivos.
G - Bem-estar, saúde e
• Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos
ambiente
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quotidianos, na alimentação, na prática de exercício físico, e nas suas relações com o ambiente
e a sociedade;
• Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente
para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável, envolvendo-se em
projetos de cidadania ativa (Eco escolas, voluntariado, …).
• Apreciar criticamente as realidades artísticas e tecnológicas, pelo contacto com os diferentes
universos culturais;
• Valoriza as manifestações culturais de outras comunidades e participa em atividades artísticas
H - Sensibilidade estética e e culturais como público, criador ou intérprete;
artística
• Entende a importância da integração das várias formas de arte nas comunidades e na cultura;
• Percebe o valor estético das experimentações e criações, a partir de intencionalidades
artísticas e tecnológicas, mobilizando técnicas e recursos de acordo com diferentes finalidades
e contextos socioculturais.
• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos
I - Saber técnico e
tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;
tecnológico
• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.
• Ajusta o tipo de comportamento a adotar, face à ação desejada;
J - Consciência e domínio
• Reconhece a importância da postura corporal dentro e fora da sala de aula na partilha de
do corpo
informação e emoções.
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Disciplina de Francês
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Compreende textos orais e escritos, em língua francesa, de natureza diversificada e de
acessibilidade adequada ao seu desenvolvimento linguístico, psicológico e social.
• Conhece estruturas linguísticas e gramaticais simples da língua francesa.
• Aplica a língua francesa em instruções, mensagens e textos simples e curtos.
• Utiliza expressões e frases com estruturas gramaticais simples
• Identifica os vários tipos de enunciados, de elementos verbais, para-verbais e culturais;

A - Linguagens e
textos

• Utiliza um vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares
com pronúncia suficientemente clara.
• Troca deias e informações.
• Descreve situações de natureza variada.
• Narra experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados
ou futuros.
• Escreve textos (60-80 palavras), em suportes diversos, sobre o meio envolvente e
situações variadas, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário muito
frequente e frases curtas.

B - Informação e
comunicação

• É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como
enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas.
• Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas
sobre aspetos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e
as coisas que tem.
• Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar
cooperante.
• Adequa do discurso à situação de comunicação;
• nterage em situações do quotidiano com preparação prévia, apoiando-se no discurso do
interlocutor, com pronúncia geralmente compreensível e repertório muito limitado,
expressões, frases simples e estruturas gramaticais muito elementares
• Reconhece elementos constitutivos da sua própria cultura e da cultura francesa no seu
meio envolvente e nas práticas de comunicação
• Exprime opiniões gostos ou preferências.

C - Raciocínio e
resolução de problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Compreende os enunciados de forma geral ou seletiva .
• Antecipa a Formulação de hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação..
• Discrimina, seleciona e associa a partir de informação explícita.
• Avalia dinâmicas pessoais ou dos seus pares na criação e concretização de projetos
disciplinares ou interdisciplinares.
• Progride na construção da sua identidade pessoal e social, através do desenvolvimento do
espírito crítico, de atitudes de sociabilidade, de tolerância e de cooperação.
• Opina sobre temas diversos.
• Cria textos simples, com vocabulário simples sobre um tema livre ou sugerido.
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• Aprofunda o conhecimento da sua própria realidade sociocultural, através do confronto com
aspetos da língua e da civilização dos povos de expressão em língua francesa.
• Adquire hábitos de trabalho autónomo e de participação de forma responsável na
realização de tarefas, na resolução de problemas e em projetos colaborativos disciplinares
ou interdisciplinares.
• Desenvolve o sentido de responsabilidade e de autonomia

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Aprofunda o conhecimento da sua própria realidade sociocultural, através do confronto com
aspetos da língua e da civilização dos povos de expressão francesa.
• Demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua francesa.
• Estabelece uma relação salutar entre os seus pares.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Reconhece elementos constitutivos da sua própria cultura e da cultura da língua francesa
no seu meio envolvente e nas práticas de comunicação.

H - Sensibilidade
estética e artística

• Torna-se sensível aos aspetos estéticos da língua, cultura e civilização francesas.
• Faz uma pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva e aprofundamento
de informações;

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

• Planifica e elabora planos gerais e esquemas;
• Formula hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação;
• Mobiliza recursos e conhecimentos apropriados à sua faixa etária e ao seu nível de ensino;

J - Consciência e
domínio do corpo

• Utiliza corretamente elementos para-verbais e não verbais na oralidade.
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Disciplina de História
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Utiliza corretamente a língua portuguesa;

A - Linguagens e textos

B - Informação e
comunicação

• Conhece e compreende conceitos e princípios básicos;
•
•
•
•
•

Interpreta e relaciona conceitos e documentos.
Desenvolve práticas de pesquisa/investigação;
Sintetiza informação e aplica conhecimentos;
Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse;
Apresenta argumentação de acordo com os objetivos definidos;

C - Raciocínio e resolução de
problemas

• Planifica a informação recolhida, com vista à apresentação de um novo produto;
• Planifica e realiza trabalho em equipa;

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Analisa e discute informação;
• Utiliza metodologias e ferramentas diversas;
• Desenvolve ideias e soluções, em sintonia com o contexto respetivo;

E - Saber científico, técnico e
tecnológico

• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização;

F - Relacionamento
interpessoal

G - Desenvolvimento pessoal
e autonomia

H - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Interage em relações diversas e positivas de cooperação, partilha, colaboração com
os colegas, com a comunidade, escola e família;
• Soluciona problemas de natureza relacional de forma pacífica e negociada;
• Constrói consensos através de conversas, trabalhos e experiências formais e informais
(debate, negoceia, acorda, colabora);
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes, relevando estes em diferentes aspetos da
sua vida;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
• Implementa estratégias para atingir as metas e desafios que estabelecem para si
próprio;
• É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas suas vivências
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente
e para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e da das comunidades onde está
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável e
envolve-se em projetos de cidadania ativa (Eco escolas, PES, voluntariado, …);

I - Sensibilidade estética e
artística

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa autonomamente
em atividades artísticas e culturais.

J - Consciência e domínio do
corpo

• Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
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Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Usa linguagem verbal para construir e partilhar conhecimento;

A - Linguagens e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito;

• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles
contidos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com um plano,
B - Informação e
comunicação
com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/experiência;
• Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/trabalhos de pesquisa/… presencialmente
ou a distância, de acordo com os objetivos definidos.
• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando
C - Raciocínio e resolução de criticamente as conclusões a que chega;
• Usa modelos para explicar um determinado sistema natural, formulando hipóteses,
problemas
planificando e realizando trabalho experimental.

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

E - Relacionamento
interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição, com base em
critérios;
• Conceptualiza cenários de aplicação das suas ideias, testa e decide sobre a sua
exequibilidade e avalia o impacto das decisões adotadas;
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade.
• Desenvolve e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os outros
(comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, de cooperação e
interajuda;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido
crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate,
negoceia, acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo
consensos.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera estes últimos como ativos em
diferentes aspetos da vida;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
• Implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e desafios
que estabelece para si próprio;
• É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas vivências e em liberdade
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G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e
para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável e
envolve-se em projetos de cidadania ativa (Eco escolas, …).

H - Sensibilidade estética e
artística

• Sensibilidade estética e artística.

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e
socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.

J - Consciência e domínio do • Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
corpo
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Disciplina de Geografia
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
•

A - Linguagens e textos

•
•
•
•

B - Informação ecomunicação
•
•
•

C - Raciocínio e resoluçãode
problemas

D - Pensamento crítico e
pensamentocriativo

•

•

E - Relacionamento interpessoal
•

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações
que as diferentes comunidades e culturas estabelecemcom os seus territórios, a
várias escalas.
Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de
estudo do território, de forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar,
comunicar e intervir em problemas reais, a
diferentes escalas.

•

Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de
estudo do território de forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar,
comunicar e intervir em problemas reais, adiferentes escalas.

•

Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões- chave,
geograficamente relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a
diferentes escalas.

•

Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações
que as diferentes comunidades e culturas estabelecemcom os seus territórios, a
várias escalas.

G - Bem-estar, saúdee ambiente

H- Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico e
tecnológico

Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de
respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas,
globos, fotografia aérea e TIG (por exemplo Google Earth, Google maps, GPS,
SIG, …).
Dominar e utilizar vocabulário específico. Geográfico em descrições orais e
escritas de lugares, regiões e distribuições de fenómenos geográficos.
Distinguir causas e consequências relativas a um determinado fenómeno
geográfico.
Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e mobilizar amesma na
construção de respostas para os problemas estudados.
Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre osfenómenos
geográficos.
Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informaçãogeográfica.
Pesquisar e interpretar informação geográfica utilizando diferentes
recursos/suportes.
Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informaçãogeográfica,
proveniente de trabalho de campo (observação direta) e
diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua mobilização na elaboração
de respostas para os problemas estudados.
Investigar problemas ambientais, ancorados em guiões de trabalho equestões
geograficamente relevantes (o quê, onde, como, porquê e
para quê).
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Disciplina de Físico – Química
Áreas de competência do Perfil do
aluno

Descritores de desempenho
• Usa linguagem verbal para construir e partilhar conhecimento;

A - Linguagens e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos
e sentimentos, oralmente e por escrito;
• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles
contidos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu
interesse, testando a credibilidade da informação recolhida.

B - Informação e comunicação

• Organiza a informação recolhida, de forma crítica e autónoma, de acordo com
um plano, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto /
experiência;
• Apresenta e explica conceitos / projetos / trabalhos de pesquisa / …
presencialmente ou à distância, de acordo com os objetivos definidos.

C - Raciocínio e resolução de
problemas

D -Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa,
analisando criticamente as conclusões a que chega;
• Usa modelos para explicar um determinado sistema natural, formulando
hipóteses, planificando e realizando trabalho experimental (identificando
dispositivo controlo, variáveis controladas, dependentes e independentes).
• Analisa e discute ideias, processos ou produtos, centrando-se em evidências,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição, com
base em critérios;
• Conceptualiza cenários de aplicação das suas ideias, testa e decide sobre a
sua exequibilidade e avalia o impacto das decisões adotadas;
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem
respeito, recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade.
• Desenvolve e mantém relações diversas e positivas entre si e com os outros
(comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, cooperação e
interajuda;

E - Relacionamento
interpessoal

• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e
com sentido crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais
(debate, negoceia, acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e
construindo consensos.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera estes últimos como
ativos em diferentes aspetos da vida;

• Expressa as suas necessidades e procura ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
• Desenha, implemente e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as
metas e desafios que estabelece para si próprio;
• É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas vivências e eme liberdade.
G - Bem-estar, saúde e

• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do
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ambiente e para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e das comunidades onde
está inserido, com consciência da importância da construção de um futuro
sustentável e envolve-se em projetos de cidadania ativa (Eco escolas,
voluntariado, …).

H - Sensibilidade estética e
artística

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

J - Consciência e domínio do
corpo

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa
autonomamente em atividades artísticas e culturais, como público, criador ou
intérprete.
• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos
e socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho / projeto, identificando os requisitos
técnicos, condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.
• Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento
físico, psicossocial, estético e emocional.
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Disciplina de Ciências Naturais
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores
• Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão
(conhecimento);

A - Linguagem e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito;

• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles
contidos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com um
B - Informação e
comunicação
plano, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/experiência;
• Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/trabalhos de pesquisa/…
• Comunica com correção científica.
• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando
criticamente as conclusões a que chega;
C - Raciocínio e resolução de
• Usa modelos para explicar um determinado sistema natural, formulando hipóteses,
problemas
planificando e realizando trabalho experimental (identificando dispositivo controlo,
variáveis controladas, dependentes e independentes).
• Analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição, com base
D - Pensamento crítico e
em critérios;
pensamento criativo
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade;
• Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate,
E - Relacionamento
negoceia, acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo
interpessoal
consensos;
• Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando ativamente nas
atividades e contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho produzido,
valorizando a diversidade de opiniões.
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
F - Desenvolvimento pessoal • Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
e autonomia
desafios que estabelece para si próprio;
• Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando ultrapassar as
dificuldades, assumindo posições fundamentadas e tomando decisões.
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e
para se integrar ativamente na sociedade;
G - Bem-estar, saúde e
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
ambiente
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável.
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H - Sensibilidade estética e
artística

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa
autonomamente em atividades artísticas e culturais, como público, criador ou
intérprete.

I - Saber científico técnico e
tecnológico

• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e
socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização;
• Planifica e desenvolve investigações, de forma crítica e autónoma, verificando
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;
• Aplica o conhecimento científico adquirido em diferentes contextos;
• Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digitais.

J - Consciência e domínio do • Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
corpo
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Disciplina Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
Áreas de competência doPerfil
do aluno

A - Linguagens e textos

B - Informação e comunicação

C - Raciocínio e resolução de
problemas
D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

E - Relacionamento interpessoal

Descritores de desempenho
● O aluno colabora na construção e partilha de conhecimento;
● O aluno interpreta e compreende conceitos;
● O aluno desenvolve as suas competências básicas de pesquisa e análise deinformação
online;
● O aluno aplica o seu conhecimento em diferentes contextos de comunicação
digital.
● O aluno é capaz de comunicar adequadamente, utilizando meios e recursos digitais;
● O aluno é capaz de avaliar e validar a informação, de forma a testar a suacredibilidade;
● O aluno é capaz de pesquisar e organizar a informação recolhida através da Internet de forma a
transformá-la em conhecimento.
● O aluno interpreta informação, planeia e executa pesquisas;
● O aluno toma decisões para resolver problemas na elaboração de projetos;
● O aluno usa diversas ferramentas digitais para a produção de conteúdos.
● O aluno assume uma conduta crítica, refletida, responsável e criativa no uso dastecnologias,
ambientes e serviços digitais;
● O aluno analisa e discute ideias;
● O aluno desenvolve projetos criativos adequados ao contexto, de modo a promovera criatividade e a
inovação.
● O aluno desenvolve e mantem relações positivas entre si e com os outros (colegas) em contextos de
colaboração, de cooperação e interajuda;
● O aluno desenvolve o sentido comunitário e de cidadania interventiva;
● O aluno envolve-se em conversas e debates, respeitando opiniões diversas.

F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia

● O aluno reconhece os seus pontos fortes e fracos;
● O aluno tem consciência da importância de crescer e evoluir;
● O aluno desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para atingir asmetas e
desafios.

G - Bem-estar, saúde e ambiente

● O aluno revela preocupação na salvaguarda de publicação e/ou divulgação de dados pessoais ou de
outros;
● O aluno é responsável e está consciente dos seus atos e das suas decisões.

H - Sensibilidade estética e
artística

● O aluno explora ideias e pensamentos computacionais que lhe permitem produzirartefatos digitais
criativos.

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

● O aluno compreende processos e fenómenos tecnológicos, coloca questões, procura informação e
aplica os conhecimentos adquiridos.
● O aluno consolidada hábitos de planeamento na execução de projetos.

J - Consciência e domínio do
corpo

● O aluno assume um comportamento adequado na utilização dos equipamentostecnológicos;
● O aluno reconhece a importância das atividades motoras e da ergonomia para o seu
desenvolvimento e crescimento.
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Disciplina Educação Física
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
•

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e resolução
de problemas
D - Pensamento crítico e
criativo
E - Relacionamento
interpessoal
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente

•

H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico •
e tecnológico
J - Consciência e Domínio
do Corpo

•

•
•

Participam ativamente nas diversas tarefas e situações de aprendizagem
procurando o sucesso pessoal, do grupo e ou de turma:
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
a) Relacionam-se com respeito e cordialidade, na realização das várias
tarefas (adversários, parceiros, …).
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
b) Ajudam e aceitam o apoio dos colegas nos esforços de aperfeiçoamento
pessoais e /ou coletivos, bem como as decisões, opções do(s) outro(s),
árbitros, colegas, … e as dificuldades reveladas por ele(s).
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
c) Cooperam nas diversas situações de aprendizagem e de organização, de
ações promotoras de sucesso, segurança e ambiente relacional positivo,
nas atividades individuais, grupo e ou turma;
(A, C, D, E, F, G, H, I, J)
d) Demonstram e apoiam os esforços dos companheiros com oportunidade,
promovendo a inclusão, favorecendo e motivando o aperfeiçoamento,
satisfação e prazer próprio e do(s) outro(s).
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
e) Apresentam iniciativas, projetos e propostas pessoais de desenvolvimento
da atividade individual e do grupo, considerando, criticamente, as que são
apresentadas pelos companheiros.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
f) Assumem compromissos e responsabilidades no planeamento das
atividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com empenho e
integridade as tarefas inerentes.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
g) Analisam e interpretam a realização das atividades físicas selecionadas,
aplicando práticas e conhecimentos sobre estratégia, tática, técnica,
organização e participação ética desportiva.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Entendem as atividades físicas, condições de prática e aperfeiçoamento, como
elementos de elevação cultural, interpretando crítica e assertivamente os
acontecimentos de contexto da cultura física.
(B, C, D, E, F, G, J)
Identificam e interpretam, fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição
como fatores limitativos da aptidão física das pessoas e das possibilidades de
prática das modalidades caracterizadas pela cultura física.
(A, B, C, D, E, F, I)
Elevam o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais,
particularmente, de resistência geral de longa e de média Duração; da força
resistente; da força rápida; da velocidade de reação simples e complexa, de
execução, de deslocamento e de resistência; das destrezas geral e específica.
(B, E, F, G, I, J)
Conhecem e aplicam diversos processos de elevação e manutenção da
condição e aptidão físicas de uma forma autónoma, na normalidade do seu
quotidiano. (C, D, E, F, G, I, J)
Conhecem e interpretam fatores de saúde e de risco, associados à prática das
atividades físicas e desportivas, agindo em conformidade com as regras de
higiene e de segurança.
(B, F, G, I, J)
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Disciplina Educação Tecnológica
Áreas de competência do
Perfil do aluno
A - Linguagens e textos

Descritores de desempenho
• Utilizar diferentes linguagens e símbolos associados à tecnologia de modo adequado aos
diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógicos e digitais.

• Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções,
utilizando: esquemas, codificações e simbologias, assim como meios digitais com
B - Informação e
ferramentas de modelação e representação;
comunicação
• Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens diferentes
(oral, escrita, gráfica), fundamentando-as e argumentando face às ideias dos outros.
• Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e
C - Raciocínio e resolução avaliação;
• Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos
de problemas
técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos, bem como as
necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazendo
D - Pensamento crítico e
escolhas fundamentadas;
pensamento criativo
• Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em
atenção a sustentabilidade ambiental.
E - Relacionamento
interpessoal

• Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de
autoconfiança, mantendo relações diversas e positivas com os outros em contextos de
colaboração e interajuda.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas
funções, vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais;
• Manifestar autonomia na realização das tarefas.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

H - Sensibilidade estética
e artística

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

• Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e
segurança na utilização de recursos tecnológicos;
• Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural
e natural da sua localidade e região, manifestando preocupações com a conservação da
natureza e respeito pelo ambiente.
• Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do
exercício sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a utilização de
técnicas específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre
outros.
• Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações
entre o presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que possam
influenciar a sua criação, ou reformulação;
• Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas;
• Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de
projetos;
• Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas. Investigar,
através de experiências simples, algumas características de materiais comuns (dureza,
flexibilidade, resistência, elasticidade, plasticidade);
• Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da
observação e investigação de contextos socias e comunitários;
• Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-
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corte, assemblagem, conformação), identificando os utensílios e as ferramentas na
realização de projetos;
• Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico,
mecânico e sonoro), relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos;
• Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o desenvolvimento e melhoria
(aplicações de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos projetos;
• Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de
desenvolvimento tecnológico.
• Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar,
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas;
• Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas
J - Consciência e domínio
resistentes) de acordo com as suas funções, princípios e relações com as produções
do corpo
tecnológicas;
• Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos
à ideia ou intenção expressa.
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Disciplina Educação Visual
Áreas de competência do
Perfil do aluno
A-Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e
resolução de problemas
D - Pensamento crítico e
criativo
E - Relacionamento
interpessoal

Descritores de desempenho
• 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.
• Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos, tendo como
referência os saberes da História da Arte (estilos, movimentos, intencionalidades e ruturas).
• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo.
• Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte contemporânea;
• Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a critérios de ordem estética
(vivências, experiências e conhecimentos).
• 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.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que envolvam a
pesquisa, investigação e experimentação.

G - Bem-estar saúde e
ambiente

• 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).

H - Sensibilidade estética
e artística

• Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas, capazes de
veicular diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, ambientais, entre
outros).

• 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;
I - Saber científico técnico
• Compreender a importância da inter-relação dos saberes da comunicação visual (espaço,
e tecnológico
volume, cor, luz, forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros) nos processos de fruição
dos universos culturais;
• Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, ritmo), referências,
experiências, materiais e suportes nas suas composições plásticas.
J - Consciência e domínio • Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional, conceitos,
do corpo
temáticas, materiais, suportes e técnicas.

Página 132 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Disciplina Expressão Plástica
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagens e textos

Descritores de desempenho
• 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.

B - Informação e
comunicação

• Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos, tendo
como referência os saberes da História da Arte (estilos, movimentos,
intencionalidades e ruturas).

C - Raciocínio e resolução de
problemas

• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do
mundo.

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Interrogar os processos artísticos para a compreensão da arte contemporânea;
• Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a critérios de ordem
estética (vivências, experiências e conhecimentos).

E - Relacionamento
interpessoal

• 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.

F - Desenvolvimento pessoal
e autonomia

• Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que
envolvam a pesquisa, investigação e experimentação.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• 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).

H - Sensibilidade estética e
artística

• Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas,
capazes de veicular diferentes significados (económicos, políticos, sociais,
religiosos, ambientais, entre outros).

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

• 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;
• 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;
• Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, ritmo),
referências, experiências, materiais e suportes nas suas composições plásticas.

J - Consciência e domínio do
corpo

• Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional,
conceitos, temáticas, materiais, suportes e técnicas.
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Disciplina Educação Moral e Religiosa (EMR)
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho

• Comunica de forma adequada para construir e partilhar conhecimento;
• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
A - Linguagens e textos
sentimentos, oralmente e por escrito, de acordo com o contexto de
comunicação;
• Domina capacidade essencial de compreensão oral e escrita.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu
interesse;
B - Informação e
• Organiza a informação recolhida, de forma autónoma, de acordo com um
comunicação
modelo, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto;
• Apresenta os diferentes trabalhos, de forma clara, de acordo com os objetivos
definidos.
• Coloca questões;
C - Raciocínio e resolução • Reconhece o que sabe e identifica o que quer saber;
de problemas
• Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e de
conhecimento, usando recursos diversificados.
• Observa os trabalhos produzidos pelos colegas e dá a sua opinião sobre os
D - Pensamento crítico e
mesmos;
pensamento criativo
• Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em
evidências.
• Desenvolve e mantem relações diversas e positivas com os outros
(comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, de cooperação e
E - Relacionamento
interajuda;
interpessoal
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e
com sentido crítico.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes
F - Desenvolvimento pessoal e
para alcançar os seus objetivos;
autonomia
• Aprende a ser confiante, resiliente e persistente para alcançar determinados
objetivos definidos.
• Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades
G - Bem-estar e saúde
onde está inserido e envolve-se em projetos de cidadania ativa;
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do
ambiente e para se integrarem ativamente na sociedade.
• Cria e produz trabalhos mobilizando aprendizagens feitas;
H - Sensibilidade estética e
• Participa em atividades artísticas e culturais;
artística
• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar.
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• Identifica e seleciona os recursos tecnológicos mais adequados à tarefa a que
se propõe;
I - Saber científico técnico • Trabalha com esses recursos;
e tecnologias
• Adequa a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes
contextos socioculturais/religiosos, em atividades e projetos desenvolvidos em
ambientes físicos e digitais.
• Ajusta o tipo de comportamento a adotar, face à ação desejada;
J - Consciência e domínio • Toma consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial,
do corpo
estético e moral por forma a estabelecer consigo próprio e com os outros, uma
relação harmoniosa e salutar.
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Descritores de desempenho por disciplina do Ensino Secundário
Disciplina de Português
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagem e textos

Descritores de desempenho
● Interpreta textos orais dos géneros reportagem e documentário, evidenciando
perspetiva crítica e criativa.
● Sintetiza o discurso escutado a partir do registo de informação relevante quanto ao
tema e à estrutura. Reconhece e usa linguagens simbólicas como elementos
representativos do real e do imaginário, essenciais aos processos de expressão e
comunicação em diferentes situações, pessoais, sociais, de aprendizagem e préprofissionais.
● Produz textos adequados à situação de comunicação, com correção e propriedade
lexical. Exprime, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras diversas.
Faz exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica de obras, partes
de obras ou textos com temas relevantes), de sínteses e de temas escolhidos
autonomamente ou requeridos por outros. Utiliza adequadamente recursos verbais e
não-verbais para aumentar a eficácia das apresentações orais.
● Utiliza de modo apropriado processos como retoma, resumo e explicitação no uso da
palavra em contextos formais. Recorre a processos de planificação e de avaliação de
textos para melhoria dos discursos orais a realizar.
● Lê em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos géneros
seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica e cartoon.
Analisa a organização interna e externa do texto. Clarifica tema(s), ideias principais,
pontos de vista. Analisa os recursos utilizados para a construção do sentido do texto.
● Interpreta o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa com base em
inferências devidamente justificadas. Utiliza métodos de trabalho científico no registo e
tratamento da informação.
● Interpreta textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, produzidos
entre os séculos XII e XX. Contextualiza textos literários portugueses anteriores ao
século XX em função de marcos históricos e culturais.
● Relaciona características formais do texto poético com a construção do sentido. Analisa
o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do texto,
designadamente: alegoria, interrogação retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe,
anástrofe, adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.
● Reconhece valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. Expressa,
oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pelas obras e seus
autores. Desenvolve um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a
apresentar publicamente em suportes variados.
● Escreve sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, respeitando as
marcas de género. Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação
pertinente
● Redige o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos mecanismos
de coerência e de coesão textual.
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● Edita os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual ou em grupo,
tendo em conta a adequação, a propriedade vocabular e a correção linguística
● Respeita os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes utilizadas,
cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e referenciação
bibliográfica.
● Compreende textos em diferentes suportes audiovisuais.
● Seleciona e regista informação relevante para um determinado objetivo.
B - Informação e
comunicação

● Utiliza métodos de trabalho científico no registo e tratamento de informação.
● Sublinha, parafraseia e resume segmentos de texto relevantes para a construção do
sentido.
● Elabora pequenos projetos de estudo e de pesquisa sobre temas disciplinares e
interdisciplinares.

● Conhece a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português no mundo.
Reconhece processos fonológicos que ocorrem no português (na evolução e no uso).
● Analisa com segurança frases simples e complexas (identificação de constituintes e das
respetivas funções sintáticas, incluindo complemento do nome e do adjetivo, divisão e
classificação de orações, incluindo orações subordinadas substantivas relativas).
C - Raciocínio e
● Reconhece valores semânticos de palavras considerando o respetivo étimo. Explicita o
Resolução de problemas
significado das palavras com base na análise dos processos de formação. Usa de modo
intencional diferentes valores modais atendendo à situação comunicativa (epistémicos,
Gramática
deônticos e apreciativos).
● Reconhece a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do texto.
● Relaciona situações de comunicação, interlocutores e registos de língua (grau de
formalidade, relação hierárquica entre os participantes, modo oral ou escrito da
interação), tendo em conta os diversos atos de fala.
● Realiza leitura crítica e autónoma.
● Compara textos em função de temas, ideias e valores.
● Apresenta e defende perante o professor e a turma um projeto de leitura.
● Explora e aprofunda temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em
estudo.
● Sugere hipóteses a partir de deduções extraídas da informação textual.
● Estabelece ligações entre o tema desenvolvido no texto e a realidade vivida.
D - Pensamento Crítico e
● Analisa o modo como o(s) temas, as experiências e os valores são representados
Pensamento criativo
pelo(s) autor(es) do texto.
● Justifica, de modo fundamentado, as interpretações dos textos literários.
● Expressa reações subjetivas de leitor.
● Escreve em interdisciplinaridade com outas disciplinas no que diz respeito ao trabalho
sobre diferentes géneros textuais.
● Desenvolve um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar
publicamente em suportes variados.

E - Relacionamento
Interpessoal

● Junta esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de perspetivas sobre
as questões em causa, tanto lado a lado como através de meios digitais. Desenvolver
e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, escola
e família) em contextos de colaboração, cooperação e interajuda.
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● Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais: debater,
negociar, acordar, colaborar. Aprender a considerar diversas perspetivas e a construir
consensos. Relacionar-se com grupos lúdicos, artísticos, literários, políticos e outros,
em espaços de discussão e partilha, presenciais ou a distância.
● Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-Estar, saúde e
ambiente

● Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera-os como ativos em diferentes
aspetos da vida. Ter consciência da importância de crescer e evoluir. Ser capazes de
expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos.
● Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
desafios que estabelecem para si próprios. ser confiantes, resilientes e persistentes,
construindo caminhos personalizados de aprendizagem de médio e longo prazo, com
base nas suas vivências e em liberdade.
● Valoriza a leitura e consolida o hábito de ler, desenvolvendo e gerindo o percurso de
leitor realizado.
● Aprecia textos da sua autoria ou produzidos por colegas.
● Faz apreciações críticas de livros para recomendar um livro aos colegas.
● Expõe trabalhos relacionados com temas disciplinares e interdisciplinares, realizados
individualmente ou em grupo.

H - Sensibilidade
estética e artística

● Desenvolve o sentido estético, mobilizando os processos de reflexão, comparação e
argumentação em relação às produções artísticas e tecnológicas, integradas nos
contextos sociais, geográficos, históricos e políticos.
● Valoriza as manifestações culturais das comunidades e participam autonomamente em
atividades artísticas e culturais como público, criador ou intérprete, consciencializandose das possibilidades criativas.
● Percebe o valor estético das experimentações e criações a partir de intencionalidades
artísticas e tecnológicas, mobilizando técnicas e recursos de acordo com diferentes
finalidades e contextos socioculturais.

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

● Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocando questões,
procurando informação e aplicando conhecimentos adquiridos na tomada de decisão
informada, entre as opções possíveis.
● Recorrer a materiais e equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos
técnicos, científicos e socioculturais.
● Consolida hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando recursos para
a concretização de projetos. Identificam necessidades e oportunidades tecnológicas
numa diversidade de propostas e fazem escolhas fundamentadas.
● Reconhece a importância das atividades promotoras do seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.

J - Consciência e
domínio do corpo

● Realiza atividades posturais.
● Aproveita e explorar a oportunidade de realização de experiências motoras que,
independentemente do nível de habilidade de cada um, favorecendo aprendizagens
globais e integradas.
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Disciplina de Inglês
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagem e textos

B - Informação e
comunicação

C - Raciocínio e resolução
de problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Descritores de desempenho
• Adota estratégias de interpretação e produção textual adequadas aos tipos de texto
abordados no manual;
• Usa adequadamente vocabulário associado às problemáticas abordadas;
• Alarga o repertório textual através do contacto com uma diversidade de textos;
• Expande conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento da língua inglesa em função
dos textos abordados;
• Reconhece padrões estruturais de diferentes tipos de texto (ex.: debate, artigo de jornal,
convite…).
• Utiliza a língua inglesa como língua de comunicação na sala de aula;
• Reconhece o papel da Língua inglesa como meio de acesso a outros universos culturais
e de comunicação com outros povos;
• Pesquisa conteúdos da disciplina e temas do seu interesse acerca dos temas abordados;
• Apresenta trabalhos e pesquisas de acordo com os objetivos definidos.
• Supera dificuldades e resolve problemas valorizando o erro como meio de
aprendizagem;
• Simula em contexto de aula situações da vida em sociedade aplicando os
conhecimentos adquiridos;
• Utiliza diversos instrumentos de pesquisa de forma a esclarecer dúvidas e solucionar
problemas.
• Demonstra capacidade de refletir sobre o seu processo de aprendizagem, mobilizando
mecanismos de regulação;
• Demonstra abertura face a outras línguas, experiências e culturas;
• Demonstra capacidade de refletir sobre o seu processo de aprendizagem, mobilizando
mecanismos de regulação.

E - Relacionamento
interpessoal

• Mobiliza dinâmicas de interação em língua inglesa, desenvolvendo hábitos de trabalho
colaborativo;
• Desenvolve atitudes de cooperação e responsabilidade.

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Demonstra crescente autoestima;
• Consolida hábitos e técnicas de estudo, demonstrando crescente autonomia;
• Demonstra atitudes proativas perante o processo de aprendizagem;
• Desenvolve estratégias autónomas e colaborativas;
• É confiante, resiliente e persistente relativo a aprendizagem com base nas suas vivências.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Envolve-se em matérias de defesa ambiental e sustentabilidade em termos locais e
globais.

H - Sensibilidade estética e
artística

• Reconhece várias manifestações culturais de índole internacional;
• Valoriza as atividades artísticas no meio escolar e comunidade envolvente.

I - Saber científico, técnico
e tecnológico

• Trabalha utilizando recursos vários nomeadamente dicionários, internet, equipamentos
tecnológicos e outros materiais de referência;
• Relaciona conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais.

J - Consciência e domínio
do corpo

• Valoriza a complementaridade física e emocional como fatores de equilíbrio
psicossocial.
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Disciplina de Francês
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagens e
textos

B - Informação e
comunicação

C - Raciocínio e
resolução de problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

Descritores de desempenho
•

Identifica as ideias principais e seleciona a informação relevante, verbal e não verbal, em
textos variados.

•

Segue indicações, normas e instruções.

•

Identifica, utiliza e cria diversos produtos reconhecendo os significados neles contidos e
gerando novos sentidos.

•

Interage com fluência linguística em conversas sobre assuntos pessoais e culturais.

•

Descreve situações e narra acontecimentos.

•

Liga, clarifica e reformula ideias, esclarecimentos e explicações.

•

Troca opiniões argumentos, conselhos, sugestões.

•

Exprime-se com clareza.

•

Escreve textos (entre 160 a 180 palavras) sobre assuntos pessoais e culturais.

•

Respeita as convenções textuais e utiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas
de uso corrente.

•

Identifica situações de comunicação.

•

Domina os códigos que os capacita para a leitura e para a escrita (da língua materna e da
língua francesa).

•

Usa linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar.

•

Aplica estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em
ambientes analógico e digital;

•

Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações.

•

Mobiliza recursos e conhecimentos variados.

•

Adequa o discurso à situação de comunicação.

•

Usa elementos para-verbais e não verbais da oralidade.

•

Pesquisa de forma sustentada por critérios com autonomia progressiva.

•

Adequa o discurso à situação de comunicação.

•

Planifica e elabora planos gerais e esquemas.

•

Antecipa e formula hipóteses face a discursos diversificados.

•

Seleciona, associa e organiza a informação implícita e explícita.

•

Interpreta informação, planifica e conduz pesquisas.

•

Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e do conhecimento,
usando recursos diversificados.

•

Identifica situações de comunicação e apresenta-as de forma crítica e criativa.

•

Procede à autoavaliação e autocorreção em trabalhos e projetos de natureza variada.

•

Analisa e questiona representações e estereótipos.
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•
E - Relacionamento
interpessoal

•

•

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

H - Sensibilidade
estética e artística

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Aprofunda o conhecimento da sua própria realidade sociocultural, através do confronto com
aspetos da língua e da civilização dos povos de expressão em língua francesa.
Adquire hábitos de trabalho autónomo e de participação de forma responsável na
realização de tarefas, na resolução de problemas e em projetos colaborativos disciplinares
ou interdisciplinares.
É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem de médio e longo prazo, com base nas suas vivências e em liberdade

•

Desenvolve o sentido de responsabilidade e de autonomi.a

•

Aprofunda o conhecimento da sua própria realidade sociocultural, através do confronto
com aspetos da língua e da civilização dos povos de expressão francesa.

•

Demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua francesa.

•

Estabelece uma relação salutar entre os seus pares.

•

É responsável e está consciente de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua
saúde, o seu bem-estar e o ambiente.

•

Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e
para se integrar ativamente na sociedade.

•

Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde estão
inseridos.

•

Está consciente da importância da construção de um futuro sustentável e envolve-se em
projetos de cidadania ativa.

•

Valoriza as manifestações culturais das comunidades e participa nas atividades
desenvolvidas no âmbito da disciplina e da comunidade escolar
Analisa e questiona representações e estereótipos.
Conhece aos aspetos estéticos da língua, cultura e civilização francesas.

•
•
•

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

•
•
•

J - Consciência e
domínio do corpo

•

Faz uma pesquisa sustentada por critérios, com autonomia e aprofundamento de
informações;
Planifica e elabora planos gerais e esquemas;
Formula hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação;
Mobiliza recursos apropriados para o desenvolvimento de processos conducentes à
construção de produtos e do conhecimento.
Utiliza corretamente elementos para-verbais e não verbais na oralidade.
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Disciplina de Filosofia
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores
• Usa linguagem verbal para construir e partilhar conhecimento;

A - Linguagens e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito;

• Identifica, utiliza e cria pensamentos filosóficos, reconhecendo os significados
neles contidos e dominando os respetivos códigos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação recolhida, de forma crítica e autónoma, de acordo com um
B - Informação e
plano, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/pensamento ou
comunicação
ideia;
• Apresenta e explica conceitos/ideias/teses/trabalhos de pesquisa, presencialmente ou
a distância, de acordo com os objetivos definidos.
• Coloca e analisa questões/problemas e estabelece estratégias adequadas de análise
C - Raciocínio e resolução de
crítica das mesmas;
problemas
• Avalia diferentes modelos de pensamento e de resposta aos temas/problema.

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

E - Relacionamento
interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-estar e saúde

H - Sensibilidade estética e
artística

• Analisa e discute ideias e teses, construindo argumentos para a fundamentação das
tomadas de posição, com base em critérios;
• Avalia o impacto dos pontos de vista adotados;
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade.
• Desenvolve e mantêm relações diversas e positivas em contextos de colaboração, de
cooperação e interajuda;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico;
• Envolve-se em diálogos e trabalhos (debate, negoceia, acorda, colabora),
considerando diversas perspetivas e/ou construindo consensos.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera estes últimos como ativos em
diferentes aspetos da vida;
• Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
desafios que estabelece para si próprio;
• É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas vivências e em liberdade.
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e
para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável e
envolve-se em projetos de cidadania ativa;
• Toma consciência da importância do domínio intelectual para a saúde e bem-estar do
indivíduo.
• Desenvolve o sentido estético, mobilizando processos de reflexão, comparação e
argumentação;
• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa
autonomamente em atividades artísticas e culturais.
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I - Saber técnico e
tecnologias

• Trabalha com recurso a mateias, instrumentos, ferramentas e equipamentos
tecnológicos, mobilizando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais.

J - Consciência e domínio do
corpo

• Mobiliza, controla e domina o corpo e o tipo de comportamento a adotar (postura, tom
de voz, gestos), face à ação desejada;
• Integra o corpo nas múltiplas dimensões da vida humana. Mobiliza, controlado corpo.
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Disciplina de Matemática A
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
•
•
•

A – Linguagem e textos
•

•
•
•
B – Informação e
comunicação

•
•

•
•
C – Raciocínio e
resolução de problemas

•
•
•
•

D – Pensamento crítico e
pensamento criativo

E – Relacionamento
interpessoal

•
•
•
•
•
•
•

F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia

•

Aprecia o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências,
Estabelece conexões entre os diversos temas matemáticos e de outras disciplinas,
Utiliza de modo profícuo diferentes linguagens e símbolos associados à língua materna, à
arte, às tecnologias, à matemática e às ciências,
Utiliza a Lógica à medida que vai sendo precisa e em ligação com outros temas matemáticos
promovendo uma abordagem integrada no tratamento de conteúdos pertencentes a outros
domínios.
Comunica, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever,
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;
Transforma a informação em conhecimento,
Colabora em diferentes textos comunicativos de forma adequada, usando várias
ferramentas analógicas e digitais;
Avalia e critica a validade de argumentos baseados em dados publicados na comunicação
social contribuindo para formação de cidadãos conscientes;
Resolve problemas, atividades de modelação ou desenvolve projetos que mobilizem os
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens, em contextos matemáticos
e de outras disciplinas.
Tira partido da tecnologia para experimentar, investigar, comunicar, criar e implementar
algoritmos,
Utiliza a tecnologia gráfica, geometria dinâmica e folhas de cálculo no estudo de funções,
geometria e estatística para fazer verificações e resolver problemas.
Gere produtos e toma decisões.;
Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas,
Resolve problemas, investigações ou desenvolve projetos que mobilizem os conhecimentos
adquiridos ou fomentem novas aprendizagens.
Utiliza a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas, mas também para fazer
investigações, descobertas, sustentar ou refutar conjeturas,
Pensa de modo abrangente e lógica, observando, analisando ideias e experiências,
argumentando com recurso a critérios numa tomada de decisão fundamentada,
Avalia o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades nas suas
aprendizagens.
Desenvolve projetos que mobilizem conhecimentos adquiridos,
Adequa comportamentos em contextos de cooperação e partilha,
Interage com empatia e responsabilidade desenvolvendo novas formas de olhar e participar
na sociedade,
Colabora em trabalhos de grupo, partilhando saberes e responsabilidades.
Compreende os seus equilíbrios e fragilidades num processo de autodescoberta e
interajuda;
Consolida e aprofunda competências que já possui, e descobre outras, numa perspetiva de
aprendizagem ao longo da vida.
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G – Bem-estar, saúde e
ambiente

H – Sensibilidade estética
e artística

•
•

Avalia o seu trabalho para averiguar os progressos e ultrapassar dificuldades,
Adota comportamentos que promovam o seu bem-estar nas várias áreas: higiene,
alimentação, exercício físico e nas relações com o ambiente e sociedade.

•
•
•

Tira partido da tecnologia para fazer descobertas e sustentar conjeturas,
Experimenta processos próprios das diferentes formas de arte,
Aprecia criticamente as realidades artísticas em diferentes suportes.

•

Aprecia o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e para a
compreensão e resolução de problemas da humanidade através dos tempos;
Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar,
transformar, imaginar e criar produtos;
Compreende processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisões e a
participação em fóruns de cidadania,
Executa operações técnicas seguindo uma metodologia de trabalho adequada para chegar
a uma conclusão fundamentada,
Enquadra, do ponto de vista da História da Matemática, os conteúdos abordados que para
o efeito se revelem particularmente adequados.
Revela consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e
espiritual de forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação
harmoniosa;
Avalia o seu próprio trabalho para identificar dificuldades na sua aprendizagem.

•
I – Saber científico
técnico e tecnológico

•
•
•
•

J – Consciência e domínio
do corpo

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

•
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Disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A – Linguagem e textos

Descritores de desempenho
•
•
•
•
•

B – Informação e
comunicação

•
•

•
C – Raciocínio e
resolução de problemas

•
•
•

D – Pensamento crítico e
pensamento criativo

E – Relacionamento
interpessoal

F – Desenvolvimento
pessoal e autonomia

•
•

Colabora em trabalhos de grupo partilhando saberes e responsabilidades;
Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede.

•

Consolida e aprofunda competências que já possui, e descobre outras, numa perspetiva
de aprendizagem ao longo da vida;
Compreende os seus equilíbrios e fragilidades num processo de autodescoberta e
interajuda;
Identifica áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências.
Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, com vista a um futuro
sustentável;
Adota comportamentos que promovam o seu bem-estar nas várias áreas: higiene,
alimentação, exercício físico e nas relações com o ambiente e sociedade.
Tira partido da tecnologia para investigar, comunicar e implementar algoritmos;
Experimenta processos próprios das diferentes formas de arte;
Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património na vida das
comunidades.

•

G – Bem-estar, saúde e

H – Sensibilidade estética
e artística
I – Saber científico
técnico e tecnológico

Estabelece conexões entre diversos temas matemáticos e de temas de outras
disciplinas;
Analisa criticamente dados, informações e resultados;
Desenvolve novas ideias e soluções de forma imaginativa e inovadora, como resultado
de interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos.

•
•

•
•
ambiente

Aprecia o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências;
Estabelece conexões entre os diversos temas matemáticos e de outras disciplinas;
Domina capacidades de compreensão e de expressão nas várias modalidades: oral,
escrita e visual.
Comunica, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever,
explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões;
Colabora em diferentes textos comunicativos de forma adequada, usando várias
ferramentas analógicas e digitais;
Avalia e critica a validade de argumentos baseados em dados publicados na
comunicação social contribuindo para formação de cidadãos conscientes;
Resolve problemas, atividades de modelação ou desenvolve projetos que mobilizem os
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens, em contextos
matemáticos e de outras disciplinas.
Resolve problemas, investigações ou desenvolve projetos que mobilizem os
conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens contemplando as
diferentes etapas de um estudo estatístico;
Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas;
Constrói e desenvolve projetos e toma decisões para resolver problemas e produzir
conhecimento.

•
•
•
•
•
•

Aprecia o papel da matemática no desenvolvimento das outras ciências e para a
compreensão e resolução de problemas da humanidade através dos tempos;
Tira partido da utilização da tecnologia nomeadamente para utilizar dados estatísticos
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•
•
J – Consciência e domínio
do corpo

•

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

de fontes primárias e secundárias, construir e interpretar diferentes representações
gráficas, experimentar, investigar e comunicar;
Compreende processos e fenómenos científicos que levam a tomadas de decisão e
participação ativa em eventos.
Avalia o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua
aprendizagem;
Revela consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo e moral por forma a
estabelecer uma relação harmoniosa consigo e com os outros.
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Disciplina de Biologia e Geologia
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão
(conhecimento);

A - Linguagem e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito;

• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles
contidos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com um plano,
B -Informação e comunicação
com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/experiência;
• Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/trabalhos de pesquisa/…
• Comunica com correção científica.
• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando
criticamente as conclusões a que chega;
C - Raciocínio e resolução de
• Usa modelos para explicar um determinado sistema natural, formulando hipóteses,
problemas
planificando e realizando trabalho experimental (identificando dispositivo controlo,
variáveis controladas, dependentes e independentes).
• Analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição, com base em
D - Pensamento crítico e critérios;
pensamento criativo
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade.
• Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido
crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate,
E-Relacionamento
negoceia, acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo
interpessoal
consensos;
• Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando ativamente nas
atividades e contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho produzido,
valorizando a diversidade de opiniões.
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
F - Desenvolvimento pessoal • Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
e autonomia
desafios que estabelece para si próprio;
• Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando ultrapassar as
dificuldades, assumindo posições fundamentadas e tomando decisões
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e
G - Bem-estar, saúde e para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
ambiente
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável.
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H - Sensibilidade estética e • Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa autonomamente
em atividades artísticas e culturais, como público, criador ou intérprete.
artística
• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e
socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
I - Saber Científico técnico e condicionalismos e recursos necessários à sua concretização;
tecnológico
• Planifica e desenvolve investigações, de forma crítica e autónoma, verificando
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;
• Aplica o conhecimento científico adquirido em diferentes contextos;
• Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digitais;
J - Consciência e domínio do • Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
corpo
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Disciplina de Físico – química A
Áreas de competência do Perfil
do aluno

Descritores
• Usa linguagem verbal para construir e partilhar conhecimento;

A - Linguagens e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito;
• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles
contidos.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida.

B - Informação e
comunicação

• Organiza a informação recolhida, de forma crítica e autónoma, de acordo com um plano,
com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto / experiência;
• Apresenta e explica conceitos / projetos / trabalhos de pesquisa / … presencialmente
ou à distância, de acordo com os objetivos definidos.

C - Raciocínio e resolução
de problemas

• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando
criticamente as conclusões a que chega;
• Usa modelos para explicar um determinado sistema natural, formulando hipóteses,
planificando e realizando trabalho experimental (identificando dispositivo controlo,
variáveis controladas, dependentes e independentes).
• Analisa e discute ideias, processos ou produtos, centrando-se em evidências,
construindo argumentos para a fundamentação das tomadas de posição, com base em
critérios;

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

• Conceptualiza cenários de aplicação das suas ideias, testa e decide sobre a sua
exequibilidade e avalia o impacto das decisões adotadas;
• Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade.
• Desenvolve e mantém relações diversas e positivas entre si e com os outros
(comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, cooperação e interajuda;

E - Relacionamento
interpessoal

• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate,
negoceia, acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo
consensos.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera estes últimos como ativos em
diferentes aspetos da vida;

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

• Expressa as suas necessidades e procura ajudas e apoios mais eficazes para alcançar
os seus objetivos;
• Desenha, implemente e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
desafios que estabelece para si próprio;
• É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas vivências e eme liberdade.

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e
para se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e das comunidades onde está
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável e
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envolve-se em projetos de cidadania ativa (Eco escolas, voluntariado, …).

H -Sensibilidade estética e
artística

I - Saber científico, técnico
e tecnológico

J - Consciência e domínio
do corpo

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa autonomamente
em atividades artísticas e culturais, como público, criador ou intérprete.
• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e
socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho / projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.
• Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.

Página 151 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

Disciplina de Geografia
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
• Usa linguagem verbal para construir e partilhar conhecimento;

A - Linguagens e textos

• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
sentimentos, oralmente e por escrito;
• Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles
contidos;

• Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica (mapas, gráficos, fotografias, …).
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse,
testando a credibilidade da informação recolhida;
• Organiza a informação geográfica recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com
B - Informação e
um plano, com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/experiência;
comunicação
• Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/trabalhos de pesquisa/… presencialmente ou
à distância, de acordo com os problemas estudados.
• Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando
criticamente as conclusões a que chega;
C - Raciocínio e
• Usa modelos para explicar uma determinada situação da vida real, fazendo observação
resolução de problemas direta e indireta, formulando hipóteses, planificando e realizando trabalho experimental
(identificando dispositivo controlo, variáveis controladas, dependentes e independentes).

D - Pensamento crítico
e pensamento criativo

E - Relacionamento
interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

• Investiga problemas ambientais e sociais, ancorados em guiões de trabalho e questões
geograficamente relevantes;
• Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as
diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas;
• Desenvolve e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade,
escola e família) em contextos de colaboração, de cooperação e interajuda;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido
crítico;
• Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate, negoceia,
acorda, colabora), considerando diversas perspetivas e construindo consensos.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera estes últimos como ativos em
diferentes aspetos da vida;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para alcançar
os seus objetivos;
• Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
desafios que estabelece para si próprio;
• É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas vivências e em liberdade.
• Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as
diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas;
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e para
se integrar ativamente na sociedade;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
inserido, com consciência da importância da construção de um futuro sustentável e envolvese em projetos de cidadania ativa (Eco escolas, ASCS, …);

Página 152 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

PRINCÍPIOS, MODALIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/ 2022

H - Sensibilidade
estética e artística

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa autonomamente em
atividades artísticas e culturais, integradas nos contextos sociais, geográficos, históricos e
políticos, como público, criador ou intérprete.

I - Saber científico,
técnico e tecnológico

• Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas e equipamentos tecnológicos,
relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;
• Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.

J - Consciência e
domínio do corpo

• Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
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Disciplina de Geografia C – 12.ºano
Áreas de competência doPerfil
do aluno

A - Linguagens e textos

B - Informação ecomunicação

Descritores de desempenho
•
•
•
•
•
•
•
•

C - Raciocínio e resoluçãode
problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

•

•
•
•

E - Relacionamento
interpessoal

•
•
•

•
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia
•
•
•

G - Bem-estar, saúde e
ambiente

•

H - Sensibilidade estética e
artística

•

I - Saber científico, técnico e
tecnológico

J - Consciência e domíniodo
corpo

•

•
•

•

Usa linguagem verbal para construir e partilhar conhecimento;
Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos,
oralmente e por escrito;
Identifica, utiliza e cria produtos científicos, reconhecendo os significados neles contidos.
Mobiliza diferentes fontes de informação geográfica (mapas, gráficos, fotografias, …).
Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse, testando a
credibilidade da informação recolhida;
Organiza a informação geográfica recolhida, de forma critica e autónoma, de acordo com um plano,
com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto/experiência;
Apresenta e explica conceitos/ideias/projetos/trabalhos de pesquisa/… presencialmente ou à
distância, de acordo com os problemas estudados.
Problematiza, planifica e executa trabalho de natureza investigativa, analisando criticamente as
conclusões a que chega;
Usa modelos para explicar uma determinada situação da vida real, fazendo observação direta e indireta,
formulando hipóteses, planificando e realizando trabalho experimental (identificando dispositivo controlo,
variáveis controladas, dependentes e independentes).
Investiga problemas ambientais e sociais, ancorados em guiões de trabalho e questões
geograficamente relevantes;
Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as
diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas.
Desenvolve e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, escola e família)
em contextos de colaboração, de cooperação e interajuda;
Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido crítico;
Envolve-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais (debate, negoceia, acorda,
colabora), considerando diversas perspetivas e construindo consensos.
Reconhece os seus pontos fracos e fortes e considera estes últimos como ativos em diferentes aspetos
da vida;
Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para alcançar os seus
objetivos;
Desenha, implementa e avalia, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e desafios que
estabelece para si próprio;
É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem, com base nas
vivências e em liberdade.
Identifica-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as
diferentes comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas;
Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e para se integrar
ativamente na sociedade;
Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está inserido, com
consciência da importância da construção de um futuro sustentável e envolve-se em projetos de cidadania
ativa (Eco escolas, ASCS, …).
Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa autonomamente em
atividades artísticas e culturais, integradas nos contextos sociais, geográficos, históricos e políticos,
como público, criador ou intérprete.
Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas e equipamentos tecnológicos,
relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;
Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos técnicos, condicionalismos e
recursos necessários à sua concretização.
Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
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Disciplina de História
Áreas de competência do
Perfil do aluno
A - Linguagens e textos

B - Informação e
comunicação

Descritores de desempenho
•
•
•
•
•
•
•
•

C - Raciocínio e resolução
de problemas

D - Pensamento crítico e
pensamento criativo

•
•
•
•
•
•

E - Saber científico,
técnico e tecnológico

•
•

F - Relacionamento
interpessoal

•
•
•
•

G - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

•
•
•

H - Bem-estar, saúde e
ambiente

I - Sensibilidade estética e
artística
J - Consciência e domínio
do corpo

•

•

•

Utiliza corretamente a língua portuguesa.
Conhece e compreende conceitos e princípios básicos;
Interpreta e relaciona conceitos e documentos;
Desenvolve práticas de pesquisa/investigação.
Sintetiza informação e aplica conhecimentos.
Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu
interesse, testando a credibilidade da informação recolhida;
Apresenta argumentação coerente e fundamentada, de acordo com os objetivos
definidos.
Planifica crítica e autonomamente a informação recolhida, com vista à
apresentação de um novo produto;
Formula hipóteses, planifica e realiza trabalho em equipa;
Desenvolve processos tendentes à construção de conhecimento;
Analisa e discute informação, centrando-se em evidências, argumentando
criteriosa e fundamentadamente;
Utiliza metodologias e ferramentas diversas.
Conceptualiza cenários de aplicação das suas ideias, testa, decide e avalia o
impacto das decisões adotadas;
Desenvolve criativa, imaginativa e originalmente ideias e soluções inovadoras, em
sintonia com o contexto respetivo;
Planifica as etapas de um trabalho/projeto, identificando os requisitos,
condicionalismos e recursos necessários à sua concretização.
Interage em relações diversas e positivas de cooperação, partilha, colaboração
com os colegas, com a comunidade, escola e família;
Soluciona problemas de natureza relacional de forma pacífica e negociada;
Constrói consensos através de conversas, trabalhos e experiências formais e
informais (debate, negoceia, acorda, colabora);
Reconhece os seus pontos fracos e fortes, relevando estes em diferentes aspetos
da sua vida;
Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
Implementa estratégias para atingir as metas e desafios que estabelecem para si
próprio;
É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de
aprendizagem, com base nas suas vivências.
Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do
ambiente e para se integrar ativamente na sociedade;
Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e da das comunidades onde
está inserido, com consciência da importância da construção de um futuro
sustentável e envolve-se em projetos de cidadania ativa (Eco escolas);
Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar e participa
autonomamente em atividades artísticas e culturais, como público, criador ou
intérprete
Reconhece a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento
físico, psicossocial, estético e emocional.
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Disciplina de Economia A
Áreas de competência do
Perfil do aluno

A - Linguagem e textos

B - Informação e
comunicação

C - Raciocínio e resolução
de problemas

D - Pensamento Crítico e
Pensamento criativo

E - Relacionamento
Interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-Estar, saúde e
ambiente

Descritores de desempenho
• utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas
(língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias,
à matemática e à ciência;
• aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de
comunicação, em ambientes analógico e digital;
• dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades
oral, escrita, visual e multimodal.
• utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar,
validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes
fontes documentais e a sua credibilidade;
• transformar a informação em conhecimento;
• colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura,
utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras
de conduta próprias de cada ambiente.
• interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;
• gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;
• desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento,
usando recursos diversificados.
• pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando,
analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios
implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada;
• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente;
• prever e avaliar o impacto das suas decisões;
• desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como
resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes
contextos e áreas de aprendizagem.
• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e
competição;
• trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em
rede;
• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade.
• estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;
• identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências;
• consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de
aprendizagem ao longo da vida;
• estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de
responsabilidade e autonomia.
• adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos
hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na
sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade;
• compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de
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comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente;
• manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando
colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro
sustentável.
• reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações
culturais;
• experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;
• apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos,
pelo contacto com os diversos universos culturais;
• valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e
imaterial na vida e na cultura das comunidades.
compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e
a participação em fóruns de cidadania;
• manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar,
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas;
• executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para
atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando
os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa;
• adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos
naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais,
projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais.
• realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas,
integradas nas diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo
com o espaço;
• dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direcionalidade,
afinamento percetivo e estruturação espacial e temporal);
• ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e
moral por forma a estabelecer consigo próprios e com os outros uma relação
harmoniosa e salutar.
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Disciplina de Educação Física
Áreas de competência do
Perfil do aluno

Descritores de desempenho
•

A - Linguagens e textos
B - Informação e
comunicação
C - Raciocínio e resolução
de problemas
D - Pensamento crítico e
criativo
E - Relacionamento
interpessoal
F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia
G - Bem-estar, saúde e
ambiente
H - Sensibilidade estética e
artística
I - Saber científico, técnico
e tecnológico
J - Consciência e Domínio
do Corpo

Participam ativamente nas diversas tarefas e situações de aprendizagem
procurando o sucesso pessoal, do grupo e ou de turma:
h) Relacionam-se com respeito e cordialidade, na realização das várias
tarefas (adversários, parceiros, …).
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
i) Ajudam e aceitam o apoio dos colegas nos esforços de aperfeiçoamento
pessoais e /ou coletivos, bem como as decisões, opções do(s) outro(s),
árbitros, colegas, … e as dificuldades reveladas por ele(s).
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
j) Cooperam nas diversas situações de aprendizagem e de organização, de
ações promotoras de sucesso, segurança e ambiente relacional positivo,
nas atividades individuais, grupo e ou turma;
(A, C, D, E, F, G, H, I, J)
k) Demonstram e apoiam os esforços dos companheiros com oportunidade,
promovendo a inclusão, favorecendo e motivando o aperfeiçoamento,
satisfação e prazer próprio e do(s) outro(s).
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
l) Apresentam iniciativas, projetos e propostas pessoais de desenvolvimento
da atividade individual, grupo e ou turma, considerando, criticamente, as
que são apresentadas pelos companheiros.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
m) Assumem compromissos e responsabilidades no planeamento das
atividades individuais, grupo e ou turma, cumprindo com empenho,
integridade e responsabilidade as ações e tarefas inerentes.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
n) Analisam e interpretam a realização das atividades físicas selecionadas,
aplicando práticas e conhecimentos sobre estratégia, tática, técnica,
organização e participação ética desportiva.
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
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Disciplina de Educação Moral e Religião Católica - EMRC
Áreas de competência do
Descritores de desempenho
Perfil do aluno

• Comunica de forma adequada para construir e partilhar conhecimento;
• Compreende, interpreta e expressa factos, opiniões, conceitos, pensamentos e
A - Linguagens e textos
sentimentos, oralmente e por escrito, de acordo com o contexto de comunicação;
• Domina capacidade essencial de compreensão oral e escrita.
• Pesquisa, em fontes diversificadas, conteúdos da disciplina e temas do seu interesse;
• Organiza a informação recolhida, de forma autónoma, de acordo com um modelo,
B - Informação e
com vista à elaboração e à apresentação de um novo produto;
comunicação
• Apresenta os diferentes trabalhos, de forma clara, de acordo com os objetivos
definidos.
• Coloca questões;
C - Raciocínio e resolução • Reconhece o que sabe e identifica o que quer saber;
de problemas
• Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento,
usando recursos diversificados.

D - Pensamento crítico e • Observa os trabalhos produzidos pelos colegas e dá a sua opinião sobre os mesmos;
• Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências.
pensamento criativo
E - Relacionamento
interpessoal

F - Desenvolvimento
pessoal e autonomia

G - Bem-estar e saúde

• Desenvolve e mantem relações diversas e positivas com os outros (comunidade,
escola e família) em contextos de colaboração, de cooperação e interajuda;
• Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com
sentido crítico.
• Reconhece os seus pontos fracos e fortes;
• Expressa as suas necessidades e procura as ajudas e apoios mais eficazes para
alcançar os seus objetivos;
• Aprende a ser confiante, resiliente e persistente para alcançar determinados objetivos
definidos.
• Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar;
• Faz escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está
inserido e envolve-se em projetos de cidadania ativa;
• Assume uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente
e para se integrarem ativamente na sociedade.
• Cria e produz trabalhos mobilizando aprendizagens feitas;

H - Sensibilidade estética
• Participa em atividades artísticas e culturais;
e artística

• Valoriza as manifestações culturais da comunidade escolar.

• Identifica e seleciona os recursos tecnológicos mais adequados à tarefa a que se
propõe;
I - Saber científico técnico • Trabalha com esses recursos;
e tecnologias
• Adequa a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos
socioculturais/religiosos, em atividades e projetos desenvolvidos em ambientes físicos
e digitais.
• Ajusta o tipo de comportamento a adotar, face à ação desejada;
J - Consciência e domínio • Toma consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e
moral por forma a estabelecer consigo próprio e com os outros, uma relação
do corpo
harmoniosa e salutar.
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Anexo C
Parâmetros de avaliação quantitativa de Formação Pessoal e Social (FPS) – 2.º e 3.ºciclos do Ensino Básico
PARÂMETROSDE
AVALIAÇÃO

Participação e
empenho

Respeito, tolerância e
solidariedade

Sentido de
responsabilidade
cívica

Argumentação
crítica

MENÇÕES QUANTITATIVA
5

4

3

2

Adere sempre às
tarefas propostas,
participando de
forma muito ativa
nas atividades
individuais ou de
grupo.
Revela excelente
empenho no
trabalho efetuado e
na superação das
dificuldades
encontradas.

Adere às tarefas
Não adere às
Adere com
propostas,
tarefas propostas
bastante
participando nas
de forma
frequência às
atividades
tarefas propostas,
autónoma,
individuais ou de
participando nas
participando
grupo.
atividades
pouco nas
Revela algum
individuais ou de
atividades
grupo. Revela
empenho no
individuais ou de
bastante empenho trabalho efetuado
grupo.
no trabalho
e na superação das
Revela pouco
efetuado e na
dificuldades
empenho no
superação das
encontradas.
trabalho efetuado e
dificuldades
na superação das
encontradas
dificuldades
Manifesta elevado
encontradas.
Manifesta algum
Manifesta bastante
Manifesta pouco
respeito pelos
respeito pelos
respeito pelos
respeito pelos
restantes elementos restantes elementos
restantes
restantes elementos
da comunidade
elementos da
da comunidade
da comunidade
escolar. É dotado de escolar. É tolerante
comunidade
escolar. É pouco
grande sentido de
escolar.
e solidário.
tolerante ou
tolerância e
Nem sempre é
solidário.
solidariedade.
tolerante ou
solidário.
Demonstra pouca
Demonstra elevada
Demonstra alguma
responsabilidade.
responsabilidade, Demonstra bastante
responsabilidade,
Raramente traz o
trazendo sempre o
responsabilidade,
trazendo
material necessário
material necessário
trazendo quase
regularmente o
para a aula.
para as aulas. O
sempre o material
material para a
Tem
o caderno
material está
para a aula. Tem o
aula.
p
ouco
organizado e
caderno organizado.
Tem
o
caderno
organizado
ou
completo.
Cumpre quase
algo
organizado.
com
má
Respeita sempre os
sempre os prazos
Nem sempre
apresentação.
prazos definidos
definidos
para
a
cumpre
os
Raramente
para a concretização
concretização
das
cumpre os
prazos
definidos
das atividades.
prazos
definidos
atividades.
para
a
É pontual e tem um
para
a
concretização
das
É
pontual
e
tem
comportamento
concretização
atividades.
É
um
revelador de que
das atividades.
pontual e tem um
comportamento
integrou bem as
Tem
comportamento
bom.
normas básicas de
comportamento
suficiente.
conduta.
insuficiente.

Intervém de forma
muito oportuna,
argumentando por
forma a defender
consistentemente as
suas tomadas de
posição.

Intervém quase
sempre de forma
oportuna,
argumentando
por forma a
defender
consistentement
e algumas das
suas tomadas
de posição.

1

Não adere às
tarefas
propostas.
Recusa-se a
participar nas
atividades
individuais ou
de grupo.
Não se empenha

Não manifesta
respeito pelos
restantes
elementos da
comunidade
escolar. Não é
t olerante ou
solidário.
Não demonstra
responsabilidade.
Nunca traz o
material
necessário para a
aula.
Tem o caderno
desorganizado e
com má
apresentação.
Não cumpre os
prazos definidos
para a concretização
das atividades.
Não é pontual e o
comportamento é
insuficiente.

Intervém de
forma
oportuna,
argumentando
por forma a
defender
consistenteme
nte algumas
das suas
tomadas de
posição.
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Raramente
intervém de forma
critica ou criativa.

Nunca intervém
de forma critica ou
criativa.
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Anexo D
Parâmetros de avaliação qualitativa da turma nas várias dimensões – 2.º e 3.ºCiclos do Ensino Básico.
DIMENSÃO

MENÇÃOQUALITATIVA
Muito Bom

PARÂMETROS
•

Não existem níveis inferiores a três e a média geral da turma
é superior a quatro e meio (4,5).

•

Suficiente

•
•

Entre 0% e 15% dos alunos estão em risco de retenção ou
retidos;
A média geral da turma deve situar-se entre quatro e meio
(4,5) e quatro (4,0) inclusive.
Entre 16% e 20% dos alunos estão em risco de retenção;
A média geral da turma é igual ou superior a três (3,0).

Insuficiente

•
•

Mais de 21% dos alunos estão em risco de retenção;
A média geral da turma é inferior a três (3,0).

•

Todos os alunos compareceram regular e continuamente às
aulas e/ou a outras atividades escolares, apresentando uma
atitude de empenho adequado ao processo ensinoaprendizagem;
Todas as faltas foram justificadas.

Bom
APROVEITAMENTO

•

Muito Boa
•
•
Boa
•

ASSIDUIDADE

•
Suficiente
•
•
Insuficiente
•

Bom

Suficiente

Até 20% dos alunos não compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou a outras atividades escolares,
apresentando uma atitude de empenho adequado ao
processo ensino-aprendizagem;
Mais de 75% das faltas foram justificadas.
50% ou menos dos alunos não compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou a outras atividades escolares,
apresentando uma atitude de empenho adequado ao
processo ensino-aprendizagem;
50% ou mais das faltas foram justificadas.

•

75% dos alunos ou mais obtiveram menção de “Bom” ou
“Muito Bom”, sendo que destes, 50% foram de “Muito Bom” e
não houve atribuição de menções “Insuficiente”.

•

De 50% a 74% dos alunos obtiveram menção de “Bom” ou
“Muito Bom” e até 10% dos alunos obtiveram menção de
“Insuficiente”.

Muito Bom

COMPORTAMENTO

Até 5% dos alunos não compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou a outras atividades escolares,
apresentando uma atitude de empenho adequado ao
processo ensino-aprendizagem;
Mais de 90% das faltas foram justificadas.

• Até 25% dos alunos obtiveram menção “Insuficiente” ou
menos de 50% dos alunos obtiveram menção de “Bom” ou
“Muito Bom”.
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Insuficiente

• 25 % dos alunos ou mais obtiveram menção de “Insuficiente”.

Muito Boa

PARTICIPAÇÃO
DOS
ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

• Todos os Encarregados de Educação estabeleceram
contato com a escola, quando convocados;
Até 40% dos Encarregados de Educação estabeleceram
contato com a Escola, sem serem convocados.
•

Boa

Suficiente
Insuficiente

•

Todos os Encarregados de Educação estabeleceram
contato com a escola, quando convocados;
Menos de 40% dos Encarregados de Educação
estabeleceram contato com a Escola, sem serem
convocados.

•

Mais de 50% do Encarregados de Educação
estabeleceram contato com a escola quando convocados.

•

Menos de 50% dos Encarregados de Educação
compareceram na escola, quando convocados.

*Não cumpriram duas ou mais vezes um dos itens referidos na menção “Muito Bom”.
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Parâmetros de avaliação qualitativa da turma nas várias dimensões – Ensino Secundário
DIMENSÃO

MENÇÃO QUALITATIVA

PARÂMETROS

•
Muito Bom

A média das classificações, de todas as disciplinas, deve
situar-se entre 15,00 e 20,00, inclusive;
• Em cada disciplina, tem de haver, pelo menos, 50% de
resultados iguais ou superiores a 10 valores.

•
APROVEITAMENTO

Bom

•
•

Suficiente

•

A média das classificações, de todas as disciplinas, deve
situar-se entre 13,50 e 14,99, inclusive;
A média da turma deve situar-se acima dos 50% de
resultados iguais ou superiores a 10 valores.
A média das classificações, de todas as disciplinas, deve
situar-se entre 10,00 e 13,49, inclusive;
A média da turma deve-se situar acima dos 50% de
resultados iguais ou superiores a 10 valores.
A média das classificações, de todas as disciplinas, devese situar no intervalo entre 0 e 9,99 valores, inclusive.

Insuficiente

•
Muito Boa

Todos os alunos compareceram regular e continuamente
às aulas e/ou outras atividades escolares;
Todas as faltas foram justificadas.

•

Até 10% dos alunos não compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou outras atividades escolares e
não justificaram as faltas.

•
Suficiente

Até 25% dos alunos não compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou outras atividades escolares e
não justificaram as faltas.

Insuficiente

Mais de 25% dos alunos não compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou outras atividades escolares e
não justificaram as faltas.

Boa
ASSIDUIDADE

Muito Bom

COMPORTAMENTO

• Não houve qualquer registo de participações disciplinares;
• Os alunos seguiram as orientações dos professores relativas ao
seu processo de ensino e aprendizagem;
• Trataram com respeito e correção qualquer membro da
comunidade educativa;
• Foram leais para com os seus professores e colegas;
• Zelaram pela preservação, conservação e asseio das instalações,
material didático, mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo
uso correto dos mesmos.

Bom

• Até 10% dos alunos não cumpriram de forma reiterada* um ou mais
dos itens mencionados na menção qualitativa de “muito bom”.

Suficiente

• Até 25% dos alunos não cumpriram de forma reiterada* um ou mais
dos itens mencionados na menção qualitativa de “muito bom”.

Insuficiente

• Mais de 25% dos alunos não cumpriram de forma reiterada* um ou
mais dos itens mencionados na menção qualitativa de “muito bom”.

Página 163 de 170

ESCOLA B+S BISPO D. MANUEL FERREIRA CABRAL

DIMENSÃO

MENÇÃO QUALITATIVA
Muito Boa

PARTICIPAÇÃO
DOS
ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

Boa

Suficiente
Insuficiente
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PARÂMETROS
• Todos os encarregados de educação estabeleceram contato com
a escola, quando convocados; e
• Até 40 % dos encarregados de educação estabeleceram contacto
com a escola, sem serem convocados.
• Todos os encarregados de educação estabeleceram contacto
com a escola, quando convocados; e
• Menos de 40 % dos encarregados de educação estabeleceram
contacto com a escola, sem serem convocados.
• Mais de 50% dos encarregados de educação estabeleceram
contacto com a escola, quando convocados.
• Menos de 50% dos encarregados de educação estabeleceram
contacto com a escola, quando convocados.

* Não cumpriram duas ou mais vezes um dos itens referidos na menção “Muito bom”.
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Parâmetros de avaliação qualitativa da turma nas várias dimensões – Cursos Profissionais.
DIMENSÃO

MENÇÃOQUALITATIVA

PARÂMETROS
•

Muito Bom

•
•

APROVEITAMENTO

Bom

•
•

Suficiente

•

Insuficiente

•
•

Muito Boa

Boa

A média das classificações, de todas as disciplinas/ módulos,
deve situar-se entre 13 e os 15 valores.
Até 20% dos alunos encontram-se em risco de retenção
(um ou dois módulos).
A média das classificações, de todas as disciplinas, deve
situar-se entre 10 e 12 valores;
Entre 21 a 30% dos alunos encontram-se em risco de
retenção (um ou dois módulos).
A média das classificações de 50% das disciplinas é inferior
a 10 valores;
A percentagem de alunos em risco de retenção é igual ou
superior a 31%.

• Compareceram regular e continuamente às aulas e/ou a
outras atividades escolares, apresentando empenho no
processo de ensino e aprendizagem;
• Todas as faltas foram justificadas e entregues dentro do
prazo, com aceitação por parte do diretor de turma;
• Não existiu nenhuma ordem de saída da sala de aula, ou de
aplicação da medida disciplinar de suspensão;
• Até 10% dos alunos apresentam faltas injustificadas.
•

ASSIDUIDADE

A média das classificações, de todas as disciplinas/ módulos
deve situar-se entre 16 e 20 valores;
Não existem alunos em risco de retenção.

•
•

•

Um/dois aluno(s) não compareceu/compareceram regular e
continuamente às aulas e/ou a outras atividades escolares,
apresentando a turma uma atitude de empenho adequada ao
processo de ensino e aprendizagem;
Praticamente todas as faltas foram justificadas e entregues
dentro do prazo, com aceitação por parte do diretor de turma;
Não existiu nenhuma ordem de saída da sala de aula, ou de
aplicação da medida disciplinar de suspensão;
Entre 11% a 30% dos alunos apresentam faltas injustificadas.
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•

Suficiente

•

•

Grande parte da turma compareceu regular e continuamente às
aulas e/ou a outras atividades escolares, podendo apresentar, por
vezes, uma atitude inadequada ao processo de ensino e
aprendizagem;
Houve algumas faltas que não foram justificadas; algumas
justificações foram entregues fora do prazo; outras não foram
aceites pelo diretor de turma;
Pode haver, eventualmente, alguma ordem de saída da sala de
aula.
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•

Vários alunos não compareceram regular e continuamente às
aulas e/ou a outras atividades escolares, apresentando a
turma atitudes inadequadas ao processo de ensino e
aprendizagem.
Houve variadíssimas faltas que não foram justificadas; várias
justificações foram entregues fora do prazo; muitas não foram
aceites pelo diretor de turma.
Existiram várias ordens de saída da sala de aula;

•

A partir de 45% dos alunos apresentam faltas injustificadas.

•

Insuficiente
•

Muito Bom

Bom

COMPORTAMENTO

Suficiente

• Seguiram as orientações dos professores relativas ao seu
processo de ensino e aprendizagem;
• Trataram com respeito e correção qualquer membro da
comunidade educativa;
• Foram leais para com os seus professores e colegas;
• Zelaram pela preservação, conservação e asseio das
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes
da escola, fazendo uso correto dos mesmos;
• Não deverão existir participações disciplinares.
• Seguiram, excetuando uma ou outra ocasião, as
orientações dos professores relativas ao seu processo de
ensino e aprendizagem;
• Trataram com respeito e correção qualquer membro da
comunidade educativa;
• Foram leais para com os seus professores e colegas;
• Zelaram pela preservação, conservação e asseio das
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes
da escola, fazendo uso correto dos mesmos;
• Existe até 15% de alunos com uma participação
disciplinar.
• Por vezes, não seguiram as orientações dos professores
relativamente ao seu processo de ensino e aprendizagem;
• Trataram com respeito e correção devida qualquer membro
da comunidade educativa;
• Foram leais para com os seus professores e colegas;
• Zelaram pela preservação, conservação e asseio das
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes
da escola, fazendo quase sempre uso correto dos mesmos;
• De 16% até 30% de alunos têm uma participação
disciplinar.
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Insuficiente
(Se contemplar
alguns destes itens)

Muito Boa

Boa

PARTICIPAÇÃO
DOS
ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

Suficiente

Insuficiente
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• Não seguiram, muitas vezes, as orientações dos professores
relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem;
• Nem sempre trataram com respeito e correção os membros
da comunidade educativa;
• Nem sempre foram leais para com os seus professores e
colegas;
• Nem sempre preservaram e conservaram com asseio as
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da
escola, fazendo um uso incorreto dos mesmos;
• A partir de 31% de alunos têm uma ou mais participações
disciplinares.
• Compareceram na escola, muitas vezes, por sua iniciativa e
sempre que, para tal, foram solicitados;
• Colaboraram com os professores no âmbito do processo de
ensino-aprendizagem dos seus educandos;
• Empenharam-se todos na articulação da educação na
família com o trabalho escolar.
• Compareceram na escola, várias vezes, por sua iniciativa e,
à exceção de um ou dois, quando para tal foram solicitados;
• Colaboraram com os professores no âmbito do processo de
ensino-aprendizagem dos seus educandos;
• Articularam a educação na família com o trabalho escolar.
• Um /dois encarregados(s) de educação compareceu
/compareceram na escola por sua iniciativa e mais de metade
quando para tal foram solicitados;
• Colaboraram com os professores no âmbito do processo de
ensino-aprendizagem dos seus educandos;
• Houve uma certa preocupação em articular a educação na
família com o trabalho escolar.
• Nunca compareceram na escola por sua iniciativa e
somente alguns o fizeram quando para tal foram
solicitados;
• Alienação do processo de ensino-aprendizagem dos
seus educandos;
• Inexistência de articulação entre a educação na família e
o trabalho escolar.

