CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO
Ano Letivo 2019/2020
Critérios de Avaliação aprovados em Conselho Pedagógico e homologados pelo Diretor a 13 de setembro de 2019

O Diretor:
(Ricardo Sousa)

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS - ENSINO SECUNDÁRIO
Ano Letivo 2019/2020
Instrumentos e Técnicas

Descritores /
1
competências

Provas de avaliação
A, B, C, D, I
ii, iii
60%

Escrita

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão e expressão escrita.

Projetos da disciplina

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão e expressão oral.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de
tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e
utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Oral

CONHECIMENT
OS/CAPACIDA
DES
VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS/
CAPACIDADES

Parâmetros

Provas de avaliação
Projetos da disciplina

Observação direta/Registo

Ponderação
Parcial

i, ii, iii

Participação
Projetos
DAC/CD

60 %
(A)

10%
(A)

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

Ponderação
Total

90%
(E. Sec.)

20%
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

2%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6%
(C3)

10%

10%
(E. Sec.)

1 Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico 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 e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período, a classificação será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação, no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 70 + B x 20 + C1 x 2 + C2 x 2 + C3 x 6
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade

No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

18 a 20

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE INGLÊS – 10.º E 11.º ANOS DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão e expressão oral.

 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de
tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e
utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Escrita

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão e expressão escrita.

Instrumentos e Técnicas

Provas de avaliação
Projetos da disciplina
(Quizzes, fichas,
textos, trabalhos)

Provas de avaliação
Oral

CONHECIMENTOS
/CAPACIDADES
VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS/
CAPACIDADES

Parâmetros

Desempenho oral nas
aulas

Observação direta/Registo

Descritores /
1
competências

A, B, C, D, I
ii, iii
60%

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

40 %
(A)

20%
(A)
90%
A, B, C, D, E, F, I
i, ii, iii

20%
(B)
10%
10%

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

2%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6%
(C3)

10%

1 Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico 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 e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período, a classificação será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação, no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 60 + B x 20 + C1 x 5 + C2 x5 + C3 x 10
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

18 a 20

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA – 10.º E 11.º ANOS DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Escrita

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Provas de Avaliação
Escrita/Trabalhos

Descritores /
1
competências

A, B, C, D, I
ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

75%
(A)

 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de
tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e
utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Oral /
Prática

CAPACIDADES

Os que decorrem da Avaliação contínua (participação nas atividades
propostas, designadamente a análise de informação textual, gráfica,
cartográfica, imagens; debates e trabalhos individuais ou em grupo e
consequente exposição oral adequada e/ ou elaboração correta de sínteses).

VALORES

COMPETÊNCIAS

90%
A, B, C, D, E, F, I
Atividades/Tarefas

Observação direta/Registo

i, ii, iii

15%
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

3%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

5%
(C3)

10%

10%

1 Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico 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 e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 0,75 + B x 0,15 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0.05,
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

18 a 20

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO FÍSICA E ARTÍSTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 10º ANO
Ano Letivo 2019/2020

Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável,
nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o
repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.
Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos
tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e
das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a
industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades.
Realizar a prestação de socorro a uma vítima de paragem
cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro e interpretá-la como uma ação essencial,
reveladora de responsabilidade individual e coletiva:
estabilizar);
ítima e terceiros;

,

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

- Trabalho
individual

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

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

- Sequências

Autoavaliador/
Heteroavaliador
(transversal às
áreas) Cuidador
de si e do outro
(B, E, F, G)

- Trabalho em
pares
- Circuitos

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

Participação
Projetos
DAC/CD

(A)
5%
(A)

15%
(E. Sec.)
10%

- Jogo formal

Prática

acordo com o algoritmo actual, emanado pelo European Ressuscitation Council (ERC);
ave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro adequadas
(encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, palmadas interescapulares, manobra
de Heimlich).
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 10.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO em 5
matérias e de nível ELEMENTAR numa matéria, de diferentes subáreas e de acordo com as seguintes condições
de possibilidade.
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS
COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), realizando com oportunidade e
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como
árbitro.
SUBÁREA
JOGOS
DESPORTIVOS
COLETIVOS
(duas
matérias)

- Observação
direta

- Jogos
reduzidos

circunstâncias) de forma clara e eficiente;

CAPACIDADES

Descritores /
competências

- Trabalho em
grupo

permeabilização da via aérea e a ventilação;

COMPETÊNCIAS

Instrumentos e
Técnicas

- Registo da
observação
Escrita

CONHECIMENTOS

Parâmetros

(B)
10%
(B)

50%
(E. Sec.)

SUBÁREA
GINÁSTICA
(uma
matéria)
SUBÁREA
ATIVIDADES
RÍTMICAS
EXPRESSIVAS
(uma matéria)

Compor, realizar e analisar da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos, Rítmica), as destrezas
elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e
combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.
Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças
Sociais, Danças Tradicionais), sequências de elementos técnicos elementares, em
coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo
com os motivos das composições.

VALORES

APTIDÃO FÍSICA

SUBÁREAS ATLETISMO,
PATINAGEM, RAQUETES e
OUTRAS (duas matérias)

Realizar e analisar do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos e marcha, cumprindo
corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como
praticante, mas também como juiz.
Patinar adequadamente em combinações de deslocamentos e paragens, com equilíbrio e
segurança, realizando as ações técnico-táticas elementares em jogo e as ações de
composições rítmicas «individuais» e «a pares».
Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos JOGOS DE
RAQUETAS (Badminton, Ténis e Ténis de Mesa), garantindo a iniciativa e ofensividade em
participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas
também como árbitro.
O aluno deve ficar capaz de:

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua idade e sexo.
Consulte o Anexo para conhecer as capacidades motoras a desenvolver no 10.º ano de escolaridade.
Consulte o site da Plataforma FITescola® (http://fitescola.dge.mec.pt) para conhecer os valores
referentes à Zona Saudável da Aptidão Física.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas; tipo de intervenções na
aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização adequada do material
obrigatório na sala de aula)

5%
(C)

Observação
direta/Registo

E, F
i, iv, v

(3%)
(C1)

E, F
ii, iii, iv

(3%)
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

(4%)
(C3)

(C)
20%

10%
(E.
Secundário)

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão: Pi = A
(CONHECIMENTOS) X 15% + B (ATIVIDADES FÍSICAS X 55% +B1 (APTIDÃO FÍSICA) X 20% + C (VALORES) X 10% em que A, B e C representam as médias
dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos/atividades do âmbito da educação física.
Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto/atividades do âmbito da educação
física.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:

Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as
respetivas cotações.
Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

Muito Bom

18 a 20

ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO
De acordo com a legislação em vigor, relativa à incapacidade para a prática das aulas de educação física, os alunos que sejam portadores de atestados médicos relativos a esta incapacidade,
devem ter atenção o seguinte: - O atestado médico deve ser entregue ao Diretor de Turma e uma cópia do atestado médico deverá ser entregue ao professor de EF do aluno. - O atestado médico
deve ser explícito sobre a impossibilidade parcial ou total e permanente ou temporária de o aluno participar normalmente nas atividades da disciplina de educação física. - Em caso de incapacidade
parcial, o atestado deverá ser claro quanto às atividades físicas que estão interditas ao aluno e/ou as que podem ser praticadas sem contraindicação. O aluno nestas condições, deverá ser alvo de um
Plano de Avaliação adaptado à sua situação. Este plano deverá ser elaborado pelo Professor de EF, que o apresenta ao Conselho de Turma e ao aluno/EE. Orientações para os planos de avaliação
adaptado dos alunos com atestado médico com incapacidade total para a prática de atividade física com duração de todo o ano letivo.
AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão: Pi = A (CONHECIMENTOS) X 40% + C (VALORES) X
20% + D (TRABALHO DIÁRIO) X 40%
Em que A e D representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação. Os conhecimentos serão avaliados
por trabalhos e/ou testes escritos relativos às matérias lecionadas ao longo dos períodos. O Trabalho Diário (D) é definido no início do ano letivo sendo comunicado ao aluno. Pode corresponder às
tarefas desempenhadas na aula (arbitragem, arrumar material, etc.) e aos conhecimentos adquiridos nas mesmas e respetiva avaliação oral ou escrita ou pode assumir a forma de um Caderno
Diário/portefólio avaliado em cada período escolar, onde deve constar o registo de todas as matérias lecionadas, as aprendizagens adquiridas e, numa perspetiva crítica fundamentada, as ocorrências
das aulas. As Atitudes e valores são avaliados da mesma forma que para os outros alunos.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos/atividades no âmbito da Educação Física. Caso o aluno participe nalgum
projetos/atividades no âmbito da Educação Física, a classificação final será calculada da seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%* projetos/atividades no âmbito da Educação Física.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO FÍSICA E ARTÍSTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 11º ANO
Ano Letivo 2019/2020
Parâmetros

Escrita

- Observação
direta
- Registo da
observação
- Trabalho
individual
- Trabalho em
grupo
- Jogos reduzidos

Prática

SUBÁREA
SUBÁREAS GINÁSTICA
JOGOS
E ATLETISMO (uma DESPORTIVOS
matéria)
COLETIVOS
(duas matérias)

ATIVIDADES FÍSICAS

Condições materiais, de equipamentos e de orientação do treino.
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 11.º ano de escolaridade de nível INTRODUÇÃO
em 4 matérias e de nível ELEMENTAR em 2 matérias, de diferentes subáreas e de acordo com as
seguintes condições de possibilidade.
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS DESPORTIVOS
COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol), realizando com oportunidade e
correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição
em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro.
Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da GINÁSTICA (Acrobática,
Solo ou Aparelhos), aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação das
destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios.
Realizar e analisar provas combinadas no ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos e
marcha, em equipa, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do
regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.
Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças
Sociais, Danças Tradicionais), sequências de elementos técnicos elementares, em
coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo
com os motivos das composições.

SUBÁREA
ATIVIDADE
S
RÍTMICAS
EXPRESSIV
AS (uma
matéria)

CAPACIDADES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

O aluno deve ficar capaz de:
Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das
diversas capacidades motoras.
Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas utilizando
esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, nomeadamente:

Instrumentos e
Técnicas

- Jogo formal
- Sequências
- Trabalho em
pares
- Circuitos

Descritores /
competências
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/

Ponderação
Parcial

5%
(A)

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

15%
(E. Sec.)

10%
(B)

10%

55%
(E. Sec.)

SUBDOMÍNIOS DE OPÇÃO*
(duas matérias)

APTIDÃO FÍSICA
VALORES

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

SUBÁREA RAQUETAS
Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de
Raquetas (Badminton, Ténis e Ténis de Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em
participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas
também como árbitro.
Deslocar-se com segurança no Meio Aquátivo (NATAÇÃO), coordenando a respiração com
as ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas.
O aluno deve ficar capaz de:
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua idade e sexo.
Consulte o Anexo para conhecer as capacidades motoras a desenvolver no 10.º ano de escolaridade.
Consulte o site da Plataforma FITescola® (http://fitescola.dge.mec.pt) para conhecer os valores referentes
à Zona Saudável da Aptidão Física.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas; tipo de intervenções na
aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização adequada do material
obrigatório na sala de aula)

5%
(B1)

Observação
direta/Registo

E, F
i, iv, v

7% (3%)
(C1)

E, F
ii, iii, iv

7% (3%)
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6% (4%)
(C3)

(B1)
20%

(C)
10%
(E. Secundário)

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão: Pi = A
(CONHECIMENTOS) X 15% + B (ATIVIDADES FÍSICAS X 55% +B1 (APTIDÃO FÍSICA) X 20% + C (VALORES) X 10% em que A, B e C representam as médias
dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos/atividades do âmbito da educação física.
Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto/atividades do âmbito da educação
física.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade

No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.
Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

Muito Bom

18 a 20

ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO
De acordo com a legislação em vigor, relativa à incapacidade para a prática das aulas de educação física, os alunos que sejam portadores de atestados médicos relativos a esta incapacidade,
devem ter atenção o seguinte: - O atestado médico deve ser entregue ao Diretor de Turma e uma cópia do atestado médico deverá ser entregue ao professor de EF do aluno. - O atestado médico
deve ser explícito sobre a impossibilidade parcial ou total e permanente ou temporária de o aluno participar normalmente nas atividades da disciplina de educação física. - Em caso de incapacidade
parcial, o atestado deverá ser claro quanto às atividades físicas que estão interditas ao aluno e/ou as que podem ser praticadas sem contraindicação. O aluno nestas condições, deverá ser alvo de um
Plano de Avaliação adaptado à sua situação. Este plano deverá ser elaborado pelo Professor de EF, que o apresenta ao Conselho de Turma e ao aluno/EE. Orientações para os planos de avaliação
adaptado dos alunos com atestado médico com incapacidade total para a prática de atividade física com duração de todo o ano letivo.
AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão: Pi = A (CONHECIMENTOS) X 40% + C (VALORES) X
20% + D (TRABALHO DIÁRIO) X 40% em que A e D representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
Os conhecimentos serão avaliados por trabalhos e/ou testes escritos relativos às matérias lecionadas ao longo dos períodos. O Trabalho Diário (D) é definido no início do ano letivo sendo comunicado
ao aluno. Pode corresponder às tarefas desempenhadas na aula (arbitragem, arrumar material, etc.) e aos conhecimentos adquiridos nas mesmas e respetiva avaliação oral ou escrita ou pode
assumir a forma de um Caderno Diário/portefólio avaliado em cada período escolar, onde deve constar o registo de todas as matérias lecionadas, as aprendizagens adquiridas e, numa perspetiva
crítica fundamentada, as ocorrências das aulas. As Atitudes e valores são avaliados da mesma forma que para os outros alunos.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos/atividades no âmbito da Educação Física. Caso o aluno participe nalgum
projetos/atividades no âmbito da Educação Física, a classificação final será calculada da seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%* projetos/atividades no âmbito da Educação Física.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO FÍSICA E ARTÍSTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 12º ANO
Ano Letivo 2019/2020
Descritores /
competências

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

- Observação direta
- Registo da observação
- Trabalho individual
- Trabalho em grupo
- Jogos reduzidos
- Jogo formal
Prática

vs. espírito desportivo;
vs. verdade desportiva.
O aluno desenvolve as competências essenciais para o 12.º ano de escolaridade de nível
INTRODUÇÃO em 3 matérias e de nível ELEMENTAR em 3 matérias, de diferentes
subáreas e de acordo com as seguintes condições de possibilidade.
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, nos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS (Basquetebol, Futebol, Andebol, Voleibol),
realizando com oportunidade e correção as ações técnico-táticas
elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase
do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como
árbitro.
Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da
GINÁSTICA (Acrobática, Solo ou Aparelhos), aplicando os critérios de
correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando
os esquemas de acordo com esses critérios.
Realizar e analisar provas combinadas no ATLETISMO, saltos, corridas,
lançamentos e marcha, em equipa, cumprindo corretamente as
exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como
praticante, mas também como juiz.
SUBÁREAS GINÁSTICA SUBÁREA JOGOS
E ATLETISMO (uma
DESPORTIVOS
matéria)
COLETIVOS (duas
matérias)

ATIVIDADES FÍSICAS

CAPACIDADES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

O aluno deve ficar capaz de:
Conhecer e utilizar os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento
ou manutenção das diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e
o estilo de vida, cuidando o doseamento da intensidade e duração do esforço,
respeitando em todas as situações os princípios básicos do treino.
Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas
Desportivas, relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com
algumas das suas “perversões”, nomeadamente:

Instrumentos e Técnicas

Escrita

Parâmetros

- Sequências
- Trabalho em pares
- Circuitos

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)

Ponderação
Parcial

5%
(A)

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

(A)
10%
(E. Sec.)

10%

10%
(B)

(B)
70%
(E. Sec.)

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 10º E 11º ANOS DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

▪ Interpretar tabelas, gráficos, esquemas e resolução de problemas.
▪ Aplicar conhecimentos adquiridos.
▪ Identificar os elementos constitutivos de uma situação problema,
problematizar e formular hipóteses de resolução.
▪ Planear e realizar atividades
▪ Observar, interpretar e discutir resultados de problemas de investigação e tirar
conclusões.
▪ Usar fontes bibliográficas de forma autónoma e correta e as TIC nas tarefas de
pesquisa e construção do conhecimento.
▪ Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
▪ Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas;
tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
▪ Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização
adequada do material obrigatório na sala de aula)

Escrita/ Oral

▪ Apropriação de conhecimentos específicos.
▪ Compreensão e aplicação de conhecimentos.
▪ Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Fichas de Avaliação
Minitestes (média)

Descritores /
competências1
A, B, C, D, I

ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

85 %
(A)

90%

Prática/ Oral

CAPACIDADES
VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Fichas de Trabalho,
escritas, Questões-Aula,
Trabalhos de produção
individual e/ou de
grupo.

Observação direta/ Registo

A, B, C, D, E, F, I
i, ii, iii

5%
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

3%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

5%
(C3)

10%

10%

1

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

1

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período será obtida como a seguir se expõe:
1º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,85 + B x 0,05 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0,05, em que A, B e C representam as
médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação.
2º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,85 + B x 0,05 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0,05, em que A, B e C representam as
médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação até ao 2º período.
3º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,85 + B x 0,05 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0,05, em que A, B e C representam as
médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação até ao 3º período.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe em algum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto. Poderá ser retirado o pior momento de avaliação no final do 3º período.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os
enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

2

VALORES

APTIDÃO FÍSICA

SUBDOMÍNIOS DE OPÇÃO*
(duas matérias)

SUBÁREA
ATIVIDADE
S
RÍTMICAS
EXPRESSIV
AS (uma
matéria)

Apreciar, compor e realizar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais), sequências
de elementos técnicos elementares, em coreografias individuais e ou
em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os
motivos das composições.
SUBÁREA RAQUETAS
Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas
elementares, nos Jogos de Raquetas (Badminton, Ténis e Ténis de
Mesa) garantindo a iniciativa e ofensividade em participações
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador,
mas também como árbitro.
Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de
oposição em Jogo formal de LUTA OU JUDO, utilizando as técnicas de
projeção e controlo, com oportunidade e segurança (própria e do
opositor) e aplicando as regras, quer como executante quer como
árbitro.
O aluno deve ficar capaz de:
Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia,
enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®, para a sua
idade e sexo.
Consulte o Anexo para conhecer as capacidades motoras a desenvolver no 12.º ano de
escolaridade.
Consulte o site da Plataforma FITescola® (http://fitescola.dge.mec.pt ) para conhecer os
valores referentes à Zona Saudável da Aptidão Física.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas; tipo de intervenções
na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização adequada do
material obrigatório na sala de aula)

5%
(C)

Observação
direta/Registo

E, F
i, iv, v

7% (3%)
(C1)

E, F
ii, iii, iv

7% (3%)
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6% (4%)
(C3)

(C)
20%

(C)
10%
(E. Secundário)

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão: Pi = A
(CONHECIMENTOS) X 15% + B (ATIVIDADES FÍSICAS X 55% +B1 (APTIDÃO FÍSICA) X 20% + C (VALORES) X 10% em que A, B e C representam as médias
dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos/atividades do âmbito da educação física.
Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto/atividades do âmbito da educação
física.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:

Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as
respetivas cotações.
Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

Muito Bom

18 a 20

ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO
De acordo com a legislação em vigor, relativa à incapacidade para a prática das aulas de educação física, os alunos que sejam portadores de atestados médicos relativos a esta incapacidade,
devem ter atenção o seguinte: - O atestado médico deve ser entregue ao Diretor de Turma e uma cópia do atestado médico deverá ser entregue ao professor de EF do aluno. - O atestado médico
deve ser explícito sobre a impossibilidade parcial ou total e permanente ou temporária de o aluno participar normalmente nas atividades da disciplina de educação física. - Em caso de incapacidade
parcial, o atestado deverá ser claro quanto às atividades físicas que estão interditas ao aluno e/ou as que podem ser praticadas sem contraindicação. O aluno nestas condições, deverá ser alvo de um
Plano de Avaliação adaptado à sua situação. Este plano deverá ser elaborado pelo Professor de EF, que o apresenta ao Conselho de Turma e ao aluno/EE. Orientações para os planos de avaliação
adaptado dos alunos com atestado médico com incapacidade total para a prática de atividade física com duração de todo o ano letivo.
AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão: Pi = A (CONHECIMENTOS) X 40% + C (VALORES) X
20% + D (TRABALHO DIÁRIO) X 40% em que A e D representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
Os conhecimentos serão avaliados por trabalhos e/ou testes escritos relativos às matérias lecionadas ao longo dos períodos. O Trabalho Diário (D) é definido no início do ano letivo sendo comunicado
ao aluno. Pode corresponder às tarefas desempenhadas na aula (arbitragem, arrumar material, etc.) e aos conhecimentos adquiridos nas mesmas e respetiva avaliação oral ou escrita ou pode
assumir a forma de um Caderno Diário/portefólio avaliado em cada período escolar, onde deve constar o registo de todas as matérias leccionadas, as aprendizagens adquiridas e, numa perspetiva
crítica fundamentada, as ocorrências das aulas. As Atitudes e valores são avaliados da mesma forma que para os outros alunos.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos/atividades no âmbito da Educação Física. Caso o aluno participe nalgum
projetos/atividades no âmbito da Educação Física, a classificação final será calculada da seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%* projetos/atividades no âmbito da Educação Física.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade

	
  

Critérios de Avaliação do Departamento de Ciências Exatas Matemática
	
  

Aplicada às Ciências Sociais - 10.º ano de escolaridade
Ano letivo 2019/2020

"A avaliação interna das aprendizagens é diagnóstica, formativa e sumativa. A avaliação diagnóstica decorrerá, sempre que oportuno, para fundamentar
estratégias de diferenciação pedagógica e de superação das dificuldades. A avaliação formativa assume um caráter contínuo e sistemático e permite a todos os
atores do processo educativo recolher informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem e proceder aos necessários ajustamentos. Para tal,
será realizada com recurso a diversos instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às
circunstâncias em que ocorre. A avaliação sumativa, segundo a informação estipulada nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho, traduz “o juízo global” sobre as aprendizagens feitas pelos alunos, ou seja, é apreciação da ponderação dos resultados da avaliação formativa oral,
escrita e comportamental, tendo como objetivo a classificação, realizando-se no final de cada período. Desta forma, na avaliação sumativa, no final do ano
letivo, o docente, após ter aplicado os critérios de avaliação definidos, poderá ponderar a alteração da classificação obtida até ao máximo de 5%, em função
do ponto da situação da progressão do aluno ou de outros fatores relevantes para a avaliação. As ponderações atribuídas a cada domínio estruturante têm,
principalmente, em conta a dimensão do seu impacto na evolução do conhecimento, do desenvolvimento das capacidades e competências, em consonância
com as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória."

	
  

	
  

	
  

Domínio	
  

Indicadores	
  

Instrumentos	
  de	
  avaliação	
  

Ponderação	
  
Parcial	
  

Total	
  

-‐	
  Compreende	
  os	
  diferentes	
  sistemas	
  de	
  votação;	
  
-‐	
  Compreende	
  como	
  se	
  contabilizam	
  os	
  mandatos	
  nalgumas	
  eleições;	
  
-‐	
  Compreende	
  que	
  os	
  resultados	
  podem	
  ser	
  diferentes	
  se	
  os	
  métodos	
  de	
  contabilização	
  dos	
  mandatos	
  forem	
  diferentes;	
  
-‐	
  Analisa	
  algumas	
  situações	
  paradoxais;	
  
-‐	
  Compreende	
  a	
  problemática	
  da	
  partilha	
  equilibrada;	
  

DOMÍNIO	
  COGNITIVO	
  E	
  PROCESSUAL	
  

-‐	
  Experimenta	
  os	
  algoritmos	
  usados	
  em	
  situações	
  de	
  partilha	
  no	
  caso	
  contínuo	
  e	
  no	
  caso	
  discreto;	
  
-‐	
  Compreende	
  que	
  a	
  aplicação	
  de	
  algoritmos	
  de	
  partilha	
  diferente	
  pode	
  produzir	
  resultados	
  diferentes;	
  
-‐	
  Concebe	
  e	
  analisa	
  estratégias	
  variadas	
  de	
  resolução	
  de	
  problemas,	
  e	
  critica	
  os	
  resultados	
  obtidos;	
  
-‐	
  Compreende	
  e	
  constrói	
  argumentos	
  matemáticos	
  e	
  raciocínios	
  lógicos;	
  
-‐	
  Resolve	
  problemas	
  de	
  modelação	
  matemática,	
  no	
  contexto	
  da	
  vida	
  real;	
  

Avaliações	
  escritas	
  (Fichas	
  de	
  
avaliação	
  globais	
  e/ou	
  mini-‐
fichas)	
  

60%	
  

-‐	
  Resolve	
  problemas	
  e	
  atividades	
  de	
  investigação	
  tirando	
  partido	
  da	
  tecnologia;	
  

80%	
  

-‐	
  Desenvolve	
  competências	
  sociais	
  de	
  intervenção;	
  
-‐	
  Formula	
  questões,	
  organiza,	
  representa	
  e	
  trata	
  dados	
  recolhidos;	
  
-‐	
  Seleciona	
  e	
  usa	
  métodos	
  estatísticos	
  adequados	
  à	
  análise	
  de	
  dados;	
  
-‐	
  Constrói,	
  lê	
  e	
  interpreta	
  tabelas	
  e	
  gráficos;	
  
-‐	
  Calcula	
  medidas	
  de	
  localização	
  e	
  dispersão	
  de	
  uma	
  amostra;	
  
-‐	
  Interpreta	
  e	
  compara	
  distribuições	
  estatísticas;	
  	
  
-‐	
  Utiliza	
  modelos	
  de	
  regressão	
  linear	
  na	
  análise	
  da	
  relação	
  entre	
  duas	
  variáveis	
  quantitativas;	
  
-‐	
  Concebe	
  e	
  analisa	
  estratégias	
  variadas	
  de	
  resolução	
  de	
  problemas,	
  e	
  critica	
  os	
  resultados;	
  
-‐	
  Usa	
  tecnologia	
  (calculadora	
  gráfica	
  e	
  folha	
  de	
  cálculo)	
  na	
  resolução	
  de	
  problemas;	
  
-‐	
  Exprime	
  e	
  fundamenta	
  as	
  suas	
  opiniões,	
  revelando	
  espírito	
  crítico	
  e	
  desenvolve	
  competências	
  sociais	
  de	
  intervenção;	
  
-‐	
  Identifica	
  a	
  Matemática	
  utilizada	
  em	
  situações	
  reais,	
  manifestando	
  sensibilidade	
  para	
  os	
  problemas	
  matemáticos	
  da	
  área	
  financeira	
  

	
  
Trabalhos	
  de	
  Projeto,	
  Trabalhos	
  
de	
  Grupo/	
  Pares	
  

10%	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(impostos,	
  inflação,	
  investimentos	
  financeiros,	
  empréstimos,	
  etc);	
  
-‐	
  Desenvolve	
  competências	
  de	
  cálculo	
  e	
  de	
  seleção	
  de	
  ferramentas	
  adequadas	
  a	
  cada	
  problema;	
  
	
  -‐	
  Concebe	
  e	
  analisa	
  estratégias	
  variadas	
  de	
  resolução	
  de	
  problemas,	
  e	
  criticar	
  os	
  resultados	
  obtidos;	
  
-‐	
  Compreende	
  e	
  constrói	
  argumentos	
  matemáticos	
  e	
  raciocínios	
  lógicos;	
  
-‐	
  Resolve	
  problemas	
  de	
  modelação	
  matemática,	
  no	
  contexto	
  da	
  vida	
  real	
  ou	
  de	
  outras	
  disciplinas;	
  
-‐	
  Resolve	
  atividades	
  de	
  investigação	
  recorrendo	
  à	
  tecnologia	
  (calculadora	
  gráfica	
  ou	
  computador).	
  

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

Questões	
  Orais	
  e/ou	
  questões	
  
de	
  aula	
  escritas	
  

10%	
  

ATITUDES	
  FACE	
  À	
  MATEMÁTICA	
  
Interesse-‐Confiança-‐Autorregulação-‐Persistência-‐Autonomia	
  
-‐	
  Desenvolve	
  interesse	
  pela	
  Matemática	
  e	
  valoriza	
  o	
  seu	
  papel	
  no	
  desenvolvimento	
  das	
  outras	
  ciências	
  e	
  domínios	
  da	
  atividade	
  
humana	
  e	
  social.	
  
-‐	
  Desenvolve	
  confiança	
  nas	
  suas	
  capacidades	
  e	
  conhecimentos	
  matemáticos,	
  e	
  a	
  capacidade	
  de	
  analisar	
  o	
  próprio	
  trabalho	
  e	
  
regular	
  a	
  sua	
  aprendizagem.	
  
-‐	
  Desenvolve	
  persistência,	
  autonomia	
  em	
  lidar	
  com	
  situações	
  que	
  envolvam	
  a	
  Matemática,	
  no	
  seu	
  percurso	
  escolar	
  e	
  na	
  vida	
  em	
  
sociedade.	
  
	
  
Responsável/autónomo	
  (C,	
  D,	
  E,	
  F,	
  G,	
  I,	
  J);	
  Autoavaliador	
  (transversal	
  às	
  áreas)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

-‐	
  Material	
  (2%)	
  
DOMÍNIO	
  SOCIO-‐AFETIVO	
  

-‐	
  Autonomia	
  (2%)	
  
-‐	
  Manifesta	
  curiosidade,	
  iniciativa	
  e	
  autonomia	
  na	
  realização	
  de	
  tarefas;	
  
-‐	
  Manifesta	
  colaboração	
  e	
  empenho	
  na	
  realização	
  das	
  atividades	
  letivas;	
  
-‐	
  Revela	
  sentido	
  de	
  responsabilidade	
  na	
  realização	
  das	
  tarefas;	
  

-‐	
  Participação	
  de	
  forma	
  correta	
  
e	
  oportuna	
  (4%)	
  
-‐	
  Empenho	
  (4%)	
  

-‐	
  Revela	
  capacidade	
  de	
  expressar	
  respeito	
  e	
  compreensão	
  pelos	
  outros;	
  

-‐	
  Comportamento	
  (4%)	
  

-‐	
  Revela	
  pontualidade	
  e	
  assiduidade;	
  

-‐	
  Entrada	
  correta	
  e	
  pontual	
  na	
  
sala	
  de	
  aula	
  (2%)	
  

20%	
  

20%	
  

-‐	
  Registos	
  no	
  caderno	
  diário	
  
(2%)	
  

Descritores	
   do	
   Perfil	
   dos	
   Alunos:	
   A-‐Linguagens	
   e	
   textos;	
   B-‐Informação	
   e	
   comunicação;	
   C-‐Raciocínio	
   e	
   resolução	
   de	
   problemas;	
   D-‐Pensamento	
   crítico	
   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	
  e	
  J-‐Consciência	
  e	
  domínio	
  do	
  corpo.	
  

Para	
  cada	
  período,	
  o	
  nível	
  é	
  obtido	
  por	
  arredondamento	
  às	
  unidades	
  do	
  valor	
  gerado	
  pela	
  expressão	
  	
  

CF	
  =	
  0,6xA	
  +	
  0,1xB	
  +	
  0,1xC	
  +	
  0,2xD,	
  em	
  que:	
  
A	
  -‐	
  Media	
  das	
  fichas	
  de	
  avaliação	
  (de	
  0	
  a	
  20)	
  
B	
  –	
  Média	
  de	
  trabalhos,	
  mini-‐testes,	
  fichas	
  e	
  relatórios	
  desenvolvidos,	
  bem	
  como	
  o	
  desempenho	
  nas	
  atividades	
  laboratoriais	
  e	
  trabalhos	
  de	
  projeto.	
  
C	
  –	
  Média	
  das	
  questões	
  orais	
  e/ou	
  questões	
  de	
  aula	
  escritas	
  	
  
D	
  –	
  Soma	
  dos	
  parâmetros	
  que	
  constam	
  no	
  domínio	
  sócio-‐afetivo	
  

Tomei	
  conhecimento	
  dos	
  critérios	
  de	
  avaliação	
  de	
  Matemática,	
  para	
  o	
  ano	
  letivo	
  2019/2020.	
  Assinatura	
  do	
  E.E.:	
  _____________________________________Data:	
  
____/____/_____	
  

	
  
	
  

	
  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS – 11º ANO
Ano Letivo 2019/2020

▪ Interpretar tabelas, gráficos, esquemas e resolução de problemas.
▪ Aplicar conhecimentos adquiridos.
▪ Identificar os elementos constitutivos de uma situação problema,
problematizar e formular hipóteses de resolução.
▪ Planear e realizar atividades
▪ Observar, interpretar e discutir resultados de problemas de investigação e tirar
conclusões.
▪ Usar fontes bibliográficas de forma autónoma e correta e as TIC nas tarefas de
pesquisa e construção do conhecimento.
▪ Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
▪ Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas;
tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
▪ Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização
adequada do material obrigatório na sala de aula)

Escrita/ Oral

▪ Apropriação de conhecimentos específicos.
▪ Compreensão e aplicação de conhecimentos.
▪ Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Fichas de
Mini testes
(média)

Avaliação,

Descritores /
competências1
A, B, C, D, I

ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

70 %
(A)

90%

Prática/ Oral

CAPACIDADES
VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Questões-Aula,
Trabalhos de produção
individual e/ou de
grupo.

Observação direta/ Registo

A, B, C, D, E, F, I
i, ii, iii

20%
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

3%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

5%
(C3)

10%

10%

1

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

1

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período será obtida como a seguir se expõe:
1º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,7 + B x 0,2 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0,05, em que A, B e C representam as médias
dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação.
2º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,7 + B x 0,2 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0,05, em que A, B e C representam as médias
dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 2º período. A classificação final neste período é obtida pela média dos 1º e 2º períodos.
3º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,7 + B x 0,2 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0,05, em que A, B e C representam as médias
dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 3º período. A classificação final neste período é obtida pela média dos 1º, 2º e 3º períodos.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe em algum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os
enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

2

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EXPERIMENTAIS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 12º ANO
Ano Letivo 2019/2020
1º e 2º períodos

Domínio Cognitivo (capacidades, aptidões, conhecimentos)
90%
Domínio Atitudinal
10%

Testes escritos – 75% da média aritmética das classificações de todos os testes realizados pelo aluno até ao momento da avaliação.
Outros elementos de avaliação escrita (Mini Testes, Composições, Fichas de Matemática, Trabalhos realizados com a calculadora
gráfica) – 15% da média aritmética das classificações de todos os registos realizados pelo aluno até ao momento da avaliação.
Participação, Atitudes e Interesse.

3º período
Domínio Cognitivo (capacidades, aptidões, conhecimentos)
90%
Domínio Atitudinal
10%

Testes escritos – 60% da média aritmética das classificações de todos os testes realizados pelo aluno até ao momento da avaliação.
Outros elementos de avaliação escrita (Mini Testes, Composições, Fichas no Laboratório de Matemática, Trabalhos realizados com
a calculadora gráfica) – 30% da média aritmética das classificações de todos os registos realizados pelo aluno até ao momento da
avaliação.
Participação, Atitudes e Interesse.

Avaliação Sumativa
 Realizar-se-ão pelo menos dois testes no 1º e 2º Período e pelo menos um teste no 3º Período.
Serão testes globais - todos os conteúdos programáticos são testáveis;


No final de cada período, faz-se a média aritmética dos períodos que já tiverem terminado.



Na avaliação final de cada período o professor, após ter aplicado os critérios de avaliação definidos, poderá ponderar a alteração da classificação, até o máximo de um valor, em função da
progressão do aluno ou de outros fatores relevantes para a avaliação.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10.º E 11.º ANOS DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

1

 Interpretar tabelas, gráficos, esquemas e atividades experimentais.
 Aplicar conhecimentos adquiridos.
 Identificar os elementos constitutivos de uma situação problema,
problematizar e formular hipóteses.
 Planear e realizar atividades práticas e/ou experimentais teoricamente
enquadradas.
 Observar, interpretar e discutir resultados do trabalho prático e/ou
experimental, de investigação e tirar conclusões.
 Manusear corretamente o material de laboratório; interpretar/ cumprir regras
de segurança e rótulos de embalagens.
 Usar fontes bibliográficas de forma autónoma e correta e as TIC nas tarefas de
pesquisa e construção do conhecimento.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas;
tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização
adequada do material obrigatório na sala de aula)

Escrita/ Oral

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas
Fichas de Avaliação
diagnóstica escrita e/ou
registo da oralidade.
Fichas de Avaliação.

Prática/ Oral

CAPACIDADES
VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIME
NTOS

Parâmetros

Fichas de Trabalho,
Fichas de Avaliação
escritas/ observacionais
sobre as AL, QuestõesAula, Relatórios das AL,
Trabalhos de produção
individual e/ou de
grupo.
Participação na Feira de
Ciências - Opcional.

Observação direta/ Registo

Descritores /
1
competências
A, B, C, D, I

ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

60 %
(A)

90%
A, B, C, D, E, F, I
i, ii, iii

30 %
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

2%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6%
(C3)

10%

10%

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período será obtida como a seguir se expõe:
1º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30 + C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as
médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação. 2º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x
0,30 + C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 2º período. A classificação final neste período é
obtida pela média dos 1º e 2º períodos, cada uma arredondada às centésimas. 3º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B
x 0,30 + C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 3º período. A classificação final neste período é
obtida pela média dos 1º, 2º e 3º períodos, cada uma arredondada às centésimas.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
4. Os alunos do décimo primeiro ano terão de mobilizar conceitos de décimo ano e estão sujeitos à realização de uma prova global e projetos da disciplina.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente
numa escala de 0 a 20.
Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FÍSICA E QUÍMICA – 10º E 11º ANOS DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

 Interpretar tabelas, gráficos, esquemas e atividades experimentais.
 Aplicar conhecimentos adquiridos.
 Identificar os elementos constitutivos de uma situação problema,
problematizar e formular hipóteses.
 Planear e realizar atividades práticas e/ou experimentais teoricamente
enquadradas.
 Observar, interpretar e discutir resultados do trabalho prático e/ou
experimental, de investigação e tirar conclusões.
 Manusear corretamente o material de laboratório; interpretar/ cumprir regras
de segurança e rótulos de embalagens.
 Usar fontes bibliográficas de forma autónoma e correta e as TIC nas tarefas de
pesquisa e construção do conhecimento.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas;
tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização
adequada do material obrigatório na sala de aula)

Escrita/ Oral

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Fichas de Avaliação
diagnóstica escrita e/ou
registo da oralidade.
Fichas de Avaliação.

Prática/ Oral

CAPACIDADES

VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Fichas de Trabalho,
Fichas de Avaliação
escritas/ observacionais
sobre as AL, QuestõesAula, Relatórios das AL,
Trabalhos de produção
individual e/ou de
grupo.
Participação na Feira de
Ciências - Opcional.

Observação direta/ Registo

Descritores /
competências1
A, B, C, D, I

ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

60 %
(A)

90%

A, B, C, D, E, F, I
i, ii, iii

30 %
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

2%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6%
(C3)

10%

10%

1

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

1

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período será obtida como a seguir se expõe:
1º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30 + C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as
médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação. 2º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30
+ C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 2º período. A classificação final neste período é obtida
pela média dos 1º e 2º períodos, cada uma arredondada às centésimas. 3º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30
+ C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 3º período. A classificação final neste período é obtida
pela média dos 1º, 2º e 3º períodos, cada uma arredondada às centésimas.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os
enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

2

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA A
Ano Letivo 2019/2020

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Escrita

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Avaliação
Escrita/Trabalhos
Questões aula
Chamadas orais

Descritores /
1
competências

A, B, C, D, I
ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

75 %
(A)

 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de
tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e
utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Oral /
Prática

CAPACIDADES

Os que decorrem da Avaliação contínua (participação nas atividades
propostas, designadamente a análise de informação textual, gráfica,
cartográfica, imagens; debates e trabalhos individuais ou em grupo e
consequente exposição oral adequada e/ ou elaboração correta de sínteses).

VALORES

COMPETÊNCIAS

90 %
A, B, C, D, E, F, I
Atividades/Tarefas

Observação direta/Registo

i, ii, iii

15 %
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

5%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

3%
(C3)

10 %

10 %

1

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

1

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 0,75 + B x 0,15 + C1 x 0,02 + C2 x 0,05 + C3 x 0,03, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao
momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino básico:
0%-49% Não Satisfaz

No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os
enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

50%-69% Satisfaz
70%-89% Bom

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

90%-100% Excelente (2º/3º ciclos) Muito Bom (1º ciclo)

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

2

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA A – 10.º E 11.º ANOS DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Escrita

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Provas de Avaliação
Escrita/Trabalhos
Questões aula
Chamadas orais

Descritores /
1
competências

A, B, C, D, I
ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

75 %
(A)

1

 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de
tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e
utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Oral /
Prática

CAPACIDADES

Os que decorrem da Avaliação contínua (participação nas atividades
propostas, designadamente a análise de informação textual, gráfica,
cartográfica, imagens; debates e trabalhos individuais ou em grupo e
consequente exposição oral adequada e/ ou elaboração correta de sínteses).

VALORES

COMPETÊNCIAS

90 %
A, B, C, D, E, F, I
Atividades/Tarefas

Observação direta/Registo

i, ii, iii

15 %
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

5%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

3%
(C3)

10 %

10 %

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 0,75 + B x 0,15 + C1 x 0,02 + C2 x 0,05 + C3 x 0,03.
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

18 a 20

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA 12º ANO
Ano Letivo 2019/2020
Parâmetros

Instrumentos e Técnicas

Ponderação Parcial

Ponderação
Total

▪ Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
▪ Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização
de tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
▪ Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse
e utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Teórico

▪ Apropriação de conhecimentos específicos.
▪ Compreensão e aplicação de conhecimentos.
▪ Compreensão da expressão escrita.
Os que decorrem da Avaliação contínua (participação nas atividades
propostas, designadamente a análise de informação textual, gráfica,
cartográfica, imagens; debates e trabalhos individuais ou em grupo e
consequente exposição oral adequada e/ ou elaboração correta de
sínteses).

60%
(A)
90%
Prova de avaliação práticoexperimental

Prática

CONHECIMENTOS/
CAPACIDADES
VALORES

COMPETÊNCIAS

Provas de Avaliação Escrita

Atividades/Relatórios/Trabalhos
práticos individuais ou de grupo/
Desempenho em laboratório

20%

30%
(B)
10%

2%
(C1)
Observação direta/Registo

4%
(C2)

10%

4%
(C3)

1

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 0,6 + B x 0,3 + C1 x 0,02 + C2 x 0,04 + C3 x 0,04
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

2

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FÍSICA E DA DISCIPLINA DE QUÍMICA – 12º ANO DE ESCOLARIDADE
Ano Letivo 2019/2020

 Interpretar tabelas, gráficos, esquemas e atividades experimentais.
 Aplicar conhecimentos adquiridos.
 Identificar os elementos constitutivos de uma situação problema,
problematizar e formular hipóteses.
 Planear e realizar atividades práticas e/ou experimentais teoricamente
enquadradas.
 Observar, interpretar e discutir resultados do trabalho prático e/ou
experimental, de investigação e tirar conclusões.
 Manusear corretamente o material de laboratório; interpretar/ cumprir regras
de segurança e rótulos de embalagens.
 Usar fontes bibliográficas de forma autónoma e correta e as TIC nas tarefas de
pesquisa e construção do conhecimento.
 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos; solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de tarefas;
tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e utilização
adequada do material obrigatório na sala de aula)

Escrita/ Oral

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Fichas de Avaliação
diagnóstica escrita e/ou
registo da oralidade.
Fichas de Avaliação.

Prática/ Oral

CAPACIDADES

VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Fichas de Trabalho,
Fichas de Avaliação
escritas/ observacionais
sobre as AL, QuestõesAula, Relatórios das AL,
Trabalhos de produção
individual e/ou de
grupo.

Descritores /
competências1
A, B, C, D, I

ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

60 %
(A)

90%

Observação direta/ Registo

A, B, C, D, E, F, I
i, ii, iii

30 %
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

2%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

6%
(C3)

10%

10%

1

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

1

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período é obtida como a seguir se expõe:
1º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30 + C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as
médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação. 2º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30
+ C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 2º período. A classificação final neste período é obtida
pela média dos 1º e 2º períodos, cada uma arredondada às centésimas. 3º período: média ponderada de todos os elementos de avaliação, de acordo com a expressão matemática, A x 0,60 + B x 0,30
+ C1 x 0,02 + C2 x 0,02 + C3 x 0,06, em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação do 3º período. A classificação final neste período é obtida
pela média dos 1º, 2º e 3º períodos, cada uma arredondada às centésimas.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno na Feira de Ciências. A classificação final será calculada da seguinte forma:
CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto Feira de Ciências.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os
enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho

2

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA
Ano Letivo 2019/2020

 Apropriação de conhecimentos específicos.
 Compreensão e aplicação de conhecimentos.
 Compreensão da expressão oral e escrita.

Instrumentos e Técnicas

Escrita

CONHECIMENTOS

Parâmetros

Provas de Avaliação
Escrita/Trabalhos

Descritores /
1
competências

A, B, C, D, I
ii, iii

Ponderação
Parcial

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

75%
(A)

1

 Comportamento
(relacionamento interpessoal; cooperação; mediação de conflitos;
solidariedade)
 Participação
(interesse/empenho; atenção/concentração; autonomia na realização de
tarefas; tipo de intervenções na aula; capacidade de iniciativa)
 Responsabilidade
(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas em tempo útil; posse e
utilização adequada do material obrigatório na sala de aula)

Oral /
Prática

CAPACIDADES

Os que decorrem da Avaliação contínua (participação nas atividades
propostas, designadamente a análise de informação textual, gráfica,
cartográfica, imagens; debates e trabalhos individuais ou em grupo e
consequente exposição oral adequada e/ ou elaboração correta de sínteses).

VALORES

COMPETÊNCIAS

90%
A, B, C, D, E, F, I
Atividades/Tarefas

Observação direta/Registo

i, ii, iii

15%
(B)

E, F
i, iv, v

2%
(C1)

E, F
ii, iii, iv

3%
(C2)

E, F
i, ii, iv, v

5%
(C3)

10%

10%

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 0,75 + B x 0,15 + C1 x 0,02 + C2 x 0,03 + C3 x 0.05,
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
No ensino básico:
0%-49% Não Satisfaz
50%-69% Satisfaz
70%-89% Bom

No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os
enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

90%-100% Excelente (2º/3º ciclos) Muito Bom (1º ciclo)

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

18 a 20

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA
Ano Letivo 2019/2020

CAPACIDADES











VALORES

COMPETÊNCIAS

CONHECIMENTOS

Parâmetros









1

Adquire, compreende e aplica os conhecimentos em projetos
individuais ou de grupo;
Desenvolve as capacidades essenciais;
Sistematiza a informação.

Utiliza corretamente a Língua Portuguesa, nos domínios da
oralidade e da escrita;
Apresenta resultados e utiliza, com criatividade, os recursos.
Comportamento
Cumpre as regras básicas de sala de aula;
Respeita-se e respeita os colegas;
Coopera com o grupo e trabalha para um fim comum.
Participação
É autónomo na realização de tarefas;
Está atento e empenhado na realização das tarefas propostas.
Participa na vida da comunidade;
Demonstra curiosidade e interesse;
Responsabilidade
E assíduo e pontual;
É responsável no cumprimento das tarefas pedidas;
É responsável em trazer o material necessário para a aula.

Instrumentos e
Técnicas

Observação direta
em contexto de sala
de aula;

Descritores / competências

1

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

Trabalhos
individuais e de
grupo;
Pesquisas;

Ponderação
Total

Participação
Projetos
DAC/CD

20%
(A)
40%
20%
(B)

Apresentações
orais;
Participação em
debates;

Ponderação
Parcial

Crítico/Analítico (A, B, C, D)
Respeitador da diferença/ do outro (A,
B, D, E, F, H)
Questionador (A, F, I)
Participativo/ colaborador (A, B, C, D,
E, F, H, I)
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, I)
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)
Autoavaliador (transversal às áreas)

10%
20%
(C1)

20%
(C2)

60%

Auto avaliação.
20%
(C3)

Descritores do Perfil dos Alunos: A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; Fdesenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-saber científico, técnico e tecnológico e J-Consciência e domínio do corpo.

AVALIAÇÃO
1. Em cada período a classificação, será obtida pela aplicação dos fatores de ponderação apresentados. Será sempre arredondada às unidades.
2. Atendendo a que a avaliação é um processo contínuo, a avaliação no final de cada período, Pi, será obtida de acordo com a seguinte expressão:
Pi = A x 20 + B x 20 + C1 x 20 + C2 x 20 + C3 x 20,
em que A, B e C representam as médias dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação desde o início do ano letivo até ao momento da avaliação.
3. Observações: A classificação a atribuir no final do ano letivo estará dependente da participação do aluno em projetos. Caso o aluno participe nalgum projeto, a classificação final será calculada da
seguinte forma: CFD= 90%*CInterna+10%*Projeto.
VALORES
Todos os alunos devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática valores:
i - Responsabilidade e integridade
ii - Excelência e exigência
iii - Curiosidade, reflexão e inovação
iv - Cidadania e participação
v - Liberdade
v - Liberdade
No ensino secundário:
Registar a classificação dos instrumentos de avaliação escritos numericamente numa escala de 0 a 20. Os enunciados deverão integrar as respetivas cotações.

Insuficiente

0a9

Suficiente

10 a 13

Bom

14 a 17

Muito Bom

(*) de acordo com a alínea c) do nº 1 do Artº 28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho

18 a 20

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA TRANSDISCIPLINAR DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - ENSINO SECUNDÁRIO
Ano Letivo 2019/2020
Ainda que no ensino secundário a área de Cidadania e Desenvolvimento não seja uma disciplina e, como tal, não seja objeto de uma avaliação quantitativa, um facto é que o desempenho do aluno
será registado, no final de cada ano letivo, no seu respetivo registo individual, para além de poder refletir-se nas disciplinas que trabalham conteúdos de forma articulada com CD.
Do anteriormente dito decorre que, no final de ano, o Conselho de Turma vai ter de apresentar uma apreciação do trabalho de cada um dos alunos, tornando-se, portanto, necessário a uniformização
dos critérios de avaliação a aplicar no ensino secundário (cursos de prosseguimento de estudos e cursos profissionais).

AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO



Iniciativa na apresentação de propostas de trabalho e na sua
concretização.



Insuficiente:
O aluno não evidenciou apropriação e aplicação dos descritores de desempenho.

Criatividade na apresentação de soluções para os problemas e nas

Suficiente:

propostas de produtos finais.

O aluno evidenciou a apropriação e aplicação de alguns descritores de desempenho, mobilizando competências



Capacidade de inovação.

mínimas ao serviço da operacionalização de projetos disciplinares e interdisciplinares, denotando algumas



Desenvolvimento do espírito crítico e da assertividade positiva.

competências cívicas e humanísticas.



Responsabilidade na consecução das tarefas a realizar.



Cooperação com os seus pares.

O aluno evidenciou a apropriação e aplicação dos descritores de desempenho, mobilizando competências ao



Capacidade de comunicar, com os seus pares e com outros públicos.

serviço da operacionalização de projetos disciplinares e interdisciplinares, denotando competências essenciais de



Desenvolvimento do espírito cívico e humanístico.

cidadania e humanismo, num clima de cooperação com os seus pares e comunidade educativa.



Participação ativa em ações de solidariedade social.



Mobilização



de

princípios

democráticos,

Bom:

Muito Bom:
na

apresentação,

O aluno evidenciou a apropriação e aplicação plena dos descritores de desempenho, mobilizando com eficácia

desenvolvimento e prossecução de projetos.

competências ao serviço da operacionalização de projetos disciplinares e interdisciplinares. Para além disso,

Aplicação de saberes de forma contextualizada.

contribuiu ativamente para o sucesso das atividades desenvolvidas, tendo sido um exemplo de civismo democrático
e de humanismo ativo, comprometido com os seus pares, a comunidade educativa e organizações sociais e culturais
de âmbito local e/ou regional.

