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Introdução
A avaliação, processo regulador do ensino, é orientadora do percurso escolar e tem por
objetivo a melhoria da qualidade do ensino através da aferição do grau de cumprimento das
metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico; deve ser utilizada por
professores e alunos para, em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem.

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
Na educação pré-escolar, a avaliação é regulamentada pela Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011,
de 11 de abril e pelo Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho, que homologa as Orientações
Curriculares para a Educação Pré-Escolar.
No ensino básico, a avaliação é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril; e ainda pelo Despacho normativo n.º
1-F/2016, de 5 de abril. Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são ainda regulamentados
pelo Despacho conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho.
O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Pedome aprovou os critérios gerais de
avaliação para o Pré-escolar, 1º,2º,3º ciclo, e para o Curso de Educação e Formação, tendo
como base os seguintes pressupostos:

Avaliação Interna
Avaliação diagnóstica
A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a
fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e realiza-se no início de cada ano de
escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, devendo alicerçar estratégias de
diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da
sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. No desenvolvimento da
avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes dos diferentes ciclos e
recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção
de estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos. Caso essa avaliação seja
aplicada com recurso a fichas de avaliação diagnóstica, serão as mesmas devolvidas aos
alunos, depois de analisadas e rubricadas pelo professor, mas sem qualquer menção registada.
Estes documentos deverão ser rubricados pelos encarregados de educação.
Avaliação formativa
A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, tendo como principal função
ajudar a promover ou a melhorar a formação dos alunos, através da análise e reflexão sobre os
processos de ensino e de aprendizagem recorrendo a uma variedade de instrumentos de
recolha de informação adequados à diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em que
ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informação
sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Os procedimentos a adotar no âmbito
desta modalidade de avaliação devem privilegiar:
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a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita
conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o
ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas;
b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos
em que ocorrem;
c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes
técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem.
Nos 2º e 3º ciclos, só podem ser aplicados uma ficha ou teste de avaliação por dia, que devem
ser marcados na plataforma GIAE. No 5.º ano, apenas devem ser marcadas,
preferencialmente, até 3 fichas de avaliação por semana.
Nos 2º e 3º ciclos, os professores deverão entregar aos diretores de turma os dados da
avaliação formativa, nos momentos de avaliação intercalar e sempre que pertinente, a fim de
que os encarregados de educação tomem conhecimento dos resultados dos seus educandos.
Para os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro, a adequação do
processo de avaliação é uma medida educativa, definida no seu PEI, que pode justificar a
alteração do tipo de provas, dos instrumentos de avaliação, bem como, a sua periodicidade, o
meio de comunicação e o local de execução.
Para os alunos abrangidos pela alínea e) – currículo especifico individual, do Decreto-Lei nº
3/2008 de 7 de Janeiro, a adequação do processo de avaliação esta definida no seu programa
educativo

Relativamente às percentagens e menções qualitativas a utilizar, no ensino básico, nos
diferentes instrumentos de avaliação, foram definidas pelo conselho pedagógico as seguintes:

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

MENÇÃO
1 ciclo
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

2º e 3º ciclos
Fraco
Não satisfaz
Satisfaz
Satisfaz Bastante
Excelente

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
CURRICULARES/DISCIPLINAS
Departamento do Pré escolar
A avaliação na EPE é um elemento integrante e regulador da prática educativa e implica
princípios e procedimentos adequados à sua especificidade.
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O currículo em educação de infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da
planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e
projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas.
A avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, é um processo contínuo que
assenta nos seguintes princípios/estratégias:
Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo definidos
nas orientações curriculares para a educação pré-escolar;
Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados que lhe
permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, ao longo da
frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas nas
orientações curriculares para a educação pré-escolar;
Valorização dos progressos da criança.
Planear e avaliar com as crianças constituem atividades educativas integradas no currículo da
educação pré-escolar, que permitem ao educador de infância, por um lado, observar o
progresso das aprendizagens das crianças e, por outro lado, adequar o processo educativo às
necessidades da cada criança e do grupo.
As educadoras de infância utilizam técnicas e instrumentos de observação e de registo
diversificados que lhes permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada
criança, ao longo da frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as Áreas de
conteúdo preconizadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar.
As educadoras de infância realizam as avaliações das crianças e procedem à passagem de
informação aos encarregados de educação e aos professores do 1º ciclo do ensino básico, de
modo a garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no seu percurso escolar da
educação pré-escolar para o ciclo seguinte, sempre que necessário.
O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso escolar, contem a
informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua evolução e os progressos
realizados.
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Departamento do 1º ciclo
1º ano de escolaridade

Perfil de aprendizagem do aluno
Domínio

Área
Disciplinar

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________________________________

Aprendizagens Essenciais (AE)

1º
período
C R N
D C

2º
período
C R N
D C

3º
período
C R N
D C

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

Área das Atividades Físicas

Educação Física

Perícias e manipulações:
Lançar uma bola em precisão a um alvo fixo, por baixo e por cima, com cada uma e ambas as
mãos.
Receber a bola com as duas mãos, após lançamento à parede, evitando que caia ou toque outra
parte do corpo.
Rodar o arco no solo, segundo o eixo vertical, saltando para dentro dele antes que finalize a sua
rotação.
Manter uma bola de espuma no ar, de forma controlada, com toques de raquete, com e sem
ressalto da bola no chão.
Driblar com cada uma das mãos, em deslocamento, controlando a bola para manter a direção
desejada.
Lançar uma bola em distância com a «mão melhor» (a mão mais forte) e com as duas, para além
de uma marca.
Lançar para cima (no plano vertical) uma bola (grande) e recebê-la com as duas mãos acima da
cabeça (o mais alto possível) e perto do solo (o mais baixo possível).
Rolar a bola, nos membros superiores e nos membros inferiores (deitado) unidos e em extensão,
controlando o seu movimento pelo ajustamento dos segmentos corporais.
Pontapear a bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, dando continuidade ao movimento
da perna e mantendo o equilíbrio.
Pontapear a bola em distância, para além de uma zona/marca, com um e outro pé, dando
continuidade ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio.
Fazer toques de sustentação de um «balão», com os membros superiores e a cabeça,
posicionando-se no ponto de queda da bola.
Cabecear um «balão» (lançado por um companheiro a «pingar»), posicionando-se num ponto de
queda da bola, para a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento.
Passar a bola a um companheiro com as duas mãos (passe «picado», a «pingar» ou de «peito»)
consoante a sua posição e ou deslocamento. Receber a bola com as duas mãos, parado e em
deslocamento.
Em concurso individual ou estafeta, rolar o arco com pequenos «toques» à esquerda e à direita,
controlando-o na trajetória pretendida.

Avaliação das aprendizagens
Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens essenciais conseguidas em
cada período
Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens essenciais conseguidas em
cada período
Bom: Mais de 70% das aprendizagens
essenciais conseguidas em cada período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens essenciais conseguidas em
cada período

Deslocamentos e equilíbrios:
Rastejar deitado dorsal e ventral, em todas as direções, movimentando-se com o apoio das mãos
e ou dos pés.
Rolar sobre si próprio em posições diferentes, nas principais direções e nos dois sentidos.
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1º
período
C R N
D C

Perfil de aprendizagem do aluno
Domínio

Área
Disciplinar

Nome Aluno: ________________________________________________________________________________________________
2º
período
C R N
D C

3º
período
C R N
D C

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

Interpretação
e
comunicação

Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como global (obras e
artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia, instalação,
land’art,

banda

desenhada,

design,

arquitetura,

artesanato,

multimédia,

Avaliação das aprendizagens

linguagens

cinematográficas), utilizando um vocabulário adequado.
Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo através da
comparação de imagens e / ou os objetos.
Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da(s)

Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

realidade(s).
Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.
Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, sintetizar
tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos.

Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão (pintura;
desenho – incluindo esboços, esquemas, itinerários; técnica mista; assemblage; land’art,
escultura, maqueta, fotografia, entre outras) nas suas experimentações: físicas e / ou digitais.

Experimentação
e criação

Artes Visuais

Apropriação
e Reflexão

O aluno deve ficar capaz de:

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (carvão vegetal, pasta de modelar, barro,
pastel seco, tinta cenográfica, pinceis e trinchas, rolos, papeis de formatos e características
diversas, entre outras) e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e
situações.
Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas representações.
Inventar soluções para a resolução de problemas no processo dos seus trabalhos plásticos.

Bom: Mais de 70% das aprendizagens
conseguidas que foram avaliadas em cada
período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os
conhecimentos e técnicas adquiridos.
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Domínio

Perfil de aprendizagem do aluno

Experimentaçã
o e Criação

Interpretação e
Comunicação

Dança

Apropriação e Reflexão

Área
Disciplinar

Nome do Aluno: ________________________________________________________________________________________________

Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo (na totalidade, pelas partes,
superfícies ou articulações) através de movimentos locomotores e não locomotores (passos,
deslocamentos, gestos, equilíbrios, quedas, posturas, voltas, saltos), direções – frente, trás,
cima, baixo, lado esquerdo, direito e diagonais, dimensão – grande e pequeno, extensão –
longe, perto.
Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor integrando
diferentes elementos do Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto,
rápido/sustentado, padrões rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco).
Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os diversos elementos do
movimento, com os outros – a par, em grupo, destacando a organização espacial (à roda, em
colunas, em filas), o tipo de conexão a estabelecer com o movimento (a imitar, em espelho, em
oposição, em colaboração), com diferentes objetos (bolas, carteiras, cadeiras, peças de
vestuário) e ambiências várias do concreto/literal ao abstrato pela exploração do imaginário
(interior/exterior, como se andasse sobre: areia, lama, neve, fogo)
Identificar diferentes estilos e géneros de dança, através da observação de diversas
manifestações do património artístico (dança clássica, danças tradicionais – nacionais e
internacionais, danças sociais, dança moderna/contemporânea, danças de rua), em diversos
contextos.
Contextualizar conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos (ensaio,
ensaio geral, espetáculo, público, espetador).
Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, melhoria da autoestima) e valor do
desempenho artístico (social, cultural) e interagir com os colegas e professor sobre as
experiências da dança, argumentando as suas opiniões e aceitando as dos outros.
Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através de um
desempenho expressivo-formal, em consonância com os contextos e os materiais da
intervenção performativa, pela adequação entre o domínio dos princípios de movimento
envolvidos e a expressividade inerente à interpretação.
Interagir com os colegas no sentido da procura do sucesso pessoal e o do grupo, na
apresentação da performance, e com as audiências, recebendo e aceitando as críticas.

1º
período
C R N
D C

2º
período
C R N
D C

3º
período
C R N
D C

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

Avaliação das aprendizagens
Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
Bom: Mais de 70% das aprendizagens
conseguidas que foram avaliadas em cada
período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, solicitações
do professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou estruturas
rítmicas, evidenciando capacidade de exploração e de composição.
Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/ pequenas coreografias a
partir de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas (solicitados
pelo professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, situações problema) mobilizando os
materiais coreográficos desenvolvidos.
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Nome Aluno: ________________________________________________________________________________________________

Domínio

Disciplinar

Área

Perfil de aprendizagem do aluno

1º período
C

R
D

N
C

2º
período
C

R
D

N
C

3º período
C – Conseguiu
C

R
D

N
C

RD – Revelou dificuldades

Apropriação e
reflexão

NC – Não conseguiu
Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro: uma comédia.
Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro: um drama
Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro: uma revista (sátira)

Avaliação das aprendizagens

Interpretação e comunicação

e comunicação

Distingue, pela experimentação e reflexão o jogo dramático, a improvisação e a representação.

Insuficiente: Menos de
aprendizagens conseguidas
avaliadas em cada período

50% das
que foram

Exprime opiniões pessoais sobre as situações desenvolvidas em sala de aula.

Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as
situações dramáticas desenvolvidas em aula.

Suficiente: Mais de 50% das aprendizagens
conseguidas que foram avaliadas em cada
período

Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades: o
movimento livre ou orientado.
Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades: criação de
personagens.

e criação

Experimentação

Expressão Dramática / Teatro

Distingue, pela experimentação o jogo dramático, a improvisação e a representação.

Constrói personagens, em situações distintas.
Constrói personagens, com diferentes finalidades.

Bom: Mais de 70% das aprendizagens
conseguidas que foram avaliadas em cada
período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
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Perfil de aprendizagem do aluno
Domínio

Área
Disciplinar

Nome do Aluno: ________________________________________________________________________________________________

Lê e representa números no sistema de numeração decimal, pelo menos até 100.

1º
período
C R N
D C

2º
período
C R N
D C

3º
período
C R N
D C

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

Identifica o valor posicional de um algarismo.
Efetua contagens progressivas e regressivas, com recurso a materiais manipuláveis.
Efetua contagens progressivas e regressivas, sem recurso a materiais manipuláveis.
Efetua contagens progressivas e regressivas, de 2 em 2 e de 3 em 3.

Avaliação das aprendizagens

Efetua contagens progressivas e regressivas, de 5 em 5, de 6 em 6 … de 10 em 10

Números e operações

Calcula com os números inteiros não negativos em representação horizontal do cálculo, usando
diversas estratégias.
Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo número e relacioná-las.
Compara e ordena números.
Realiza estimativas de quantidades e de somas e diferenças, com recurso a material concreto.
Realiza estimativas de quantidades e de somas e diferenças, sem recurso a material concreto.

Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens essenciais conseguidas
que foram avaliadas em cada período

Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas.
Reconhece e descreve regularidades em sequências numéricas.
Reconhece e descreve regularidades em tabelas numéricas.
Desenvolve interesse pela Matemática, participando em jogos e concursos.
Tem autonomia e à-vontade na apresentação das aprendizagens resultantes de projetos
desenvolvidos na sala de aula.
Exprimi, oralmente, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões.
Exprimi, por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões.
Organiza a informação no caderno diário.

Bom: Mais de 70% das aprendizagens
essenciais conseguidas que foram
avaliadas em cada período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens essenciais conseguidas
que foram avaliadas em cada período

Resolve tarefas, em casa, propostas pelo professor.

Geometria e
medida

Matemática

Reconhece e memoriza factos básicos das operações.

Identifica, interpreta e descreve relações espaciais, situando-se no espaço em relação aos outros
e aos objetos.
Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e diferenças.
Identifica e compara sólidos geométricos, identificando polígonos (triângulos, quadrados,
retângulos) e círculos nesses sólidos.
Descreve figuras no plano, identificando as suas propriedades.
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Representa figuras no plano a partir de atributos especificados.
Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando atributos que se
mantêm ou que se alteram nas figuras construídas.
Compara e ordena objetos de acordo com a grandeza comprimento, identificando e utilizando
unidades de medida.
Reconhece o valor das moedas e notas.
Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas, e usá-los em contextos diversos.
Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas.
Participa na escolha de temas para desenvolver em projetos.
Apresenta trabalhos individuais e coletivos.
Desenvolve a capacidade de (auto)avaliar o seu próprio trabalho.

Organização e
tratamento de dados

É responsável no desenvolvimento das tarefas propostas.
Tem autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em sociedade.
Exprime, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e
conclusões.
Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos discretos utilizando diferentes
representações e interpretar a informação representada.
Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares
variados.
Tem interesse pela Matemática e desenvolve tarefas em casa.
Tem confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos.
Organiza o caderno diário com gosto.
Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados baseando-se nos
dados recolhidos e tratados.
Participa nos trabalhos de grupo.
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Critérios de Avaliação 17/18

Domínio

Perfil de aprendizagem do aluno

Interpretação e
comunicação
Apropriação
e reflexão

Música

Experimentação
e criação

Área
Disciplinar

Nome Aluno: ________________________________________________________________________________________________
1º
período
C R N
D C

2º
período
C R N
D C

3º
período
C R N
D C

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

Experimenta sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da
voz como instrumento musical.

Avaliação das aprendizagens

Explora fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de
forma a conhecê-las como potencial musical.

Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com
diferentes intencionalidades expressivas.

Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Canta, a solo, da sua autoria ou de outros, canções com características musicais e culturais
diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades técnicas e expressivas.

Canta, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, canções com características musicais e
culturais diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades técnicas e expressivas.

Empenha-se no desenrolar das tarefas propostas
Revela gosto pela música
Aplica os conhecimentos musicais em trabalhos individuais/projetos

Bom: Mais de 70% das aprendizagens
conseguidas que foram avaliadas em cada
período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
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Critérios de Avaliação 17/18

1º período

Perfil de aprendizagem do aluno
C

Domínio

Área
disciplinar

Nome Aluno: _____________________________________________________________________________________________________________

RD

NC

2º período
C

R
D

NC

3º período
C

R
D

NC

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

À DESCOBERTA DE SI MESMO
Conhece a sua identificação pessoal.
Reconhece a utilidade dos documentos de identificação pessoal.
Indica datas e factos significativos da sua história individual, localizando-os numa linha de tempo.
Descreve a sucessão de atos praticados ao longo do dia e da semana, localizando-os no espaço e
numa linha de tempo.
Estabelece relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade na descrição de situações do
quotidiano, usando as unidades de tempo do sistema convencional de medição e as estações do ano.
Localiza em mapas e no globo terrestre, o local e o país onde nasceu.

Compara as características morfológicas do seu corpo com as de outras pessoas, identificando
semelhanças e diferenças.
Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas da vida humana.

Sociedade

Estudo do Meio

Localiza lugares familiares em plantas, maquetas, mapas e fotografias aéreas.

Avalia situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança individual e coletiva em
diversos contextos – casa, rua, escola, e meio aquático - e propor medidas de proteção adequadas.
Conhece o número europeu de emergência médica (112).

Avaliação das aprendizagens

Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Desenvolve rotinas diárias de higiene pessoal, alimentar, do vestuário e dos espaços de uso coletivo.
Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo
(higiene pessoal e alimentar, exercício físico, amizade, cooperação, solidariedade, autoestima,
autonomia, assertividade, …).
Regista e realiza no caderno diário, as tarefas propostas.

Bom: Mais de 70% das aprendizagens
conseguida que foram avaliadas em
cada período

Participa nas discussões em grande grupo.
À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES
Estabelecer relações de parentesco e reconhecer que existem diferentes estruturas familiares.
Construir uma árvore genealógica simples (até à terceira geração – avós).
Conhecer a identificação e a profissão dos membros da família e de outras pessoas com quem
mantém relações próximas.
Pesquisa as profissões exercidas por alguns membros da comunidade local, relacionando-as com as
respetivas atividades.
Reconhece os principais símbolos nacionais (hino e bandeira).

Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
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Critérios de Avaliação 17/18
Tem à vontade na apresentação de trabalhos individuais
À DESCOBERTA DO MEIO NATURAL
Refere os estados de tempo mais frequentes no local/na região onde vive.
Elabora e compara registos das condições atmosféricas diárias recorrendo a símbolos, imagens e
gráficos.
Observa e regista a posição do Sol e da Lua ao longo do dia.

Natureza

Localiza no globo os continentes e os oceanos.
Manipula o globo terrestre e o planisfério para localizar Portugal, o Oceano Atlântico e a Europa.
Localiza em mapas digitais o local de residência, a sua escola e o itinerário entre esta e aquela,
utilizando software simples.
Comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos, utilizando
linguagem icónica e verbal.
Reconhece a importância do Sol como fonte de luz e calor para a Terra e para a vida.

Sociedade/Natureza/Tecnologia

Tecnologia

Investiga através da observação e comparação manifestações de vida, distinguindo seres vivos de
seres não vivos, e reconhecendo a sua diversidade.
Reconhece que os seres vivos têm necessidades básicas, em diferentes fases do seu
desenvolvimento.
Tem poder de argumentação
À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E DOS OBJETOS
Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do quotidiano (rede elétrica,
canalização de água, telecomunicações, …)
Pesquisa as propriedades dos materiais, tais como dureza, flexibilidade, brilho, transparência,
capacidade de flutuar, solubilidade, suscetibilidade magnética…, que os leva a serem utilizados de
determinado modo.
Explora objetos procurando, livremente, maneiras de os agrupar, montar, desmontar, ligar,
sobrepor.
Identifica atividades humanas que envolvem transformações tecnológicas no mundo que o rodeia.
Observa, analisa e descreve como é que diferentes instrumentos musicais e outros objetos
produzem som (associar o som à vibração do objeto).
À DESCOBERTA DAS INTERRELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS
Desenha mapas mentais e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, utilizando símbolos,
cores ou imagens na identificação de elementos de referência.
Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções, estabelecendo relações de identidade
com o espaço.
Identifica, com base na observação direta e indireta, elementos naturais e humanos da paisagem do
local onde vive, tendo como referência a posição do observador e de outros elementos da paisagem.
Identifica diferentes tipos de uso do solo (habitação, comércio, lazer…), observados ou assinalados
em itinerários.
Desenvolve comportamentos que visem os sete “R” (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar/
Reciclar/ Recusar/ Recuperar).
À DESCOBERTA DAS INTERELAÇÕES ENTRE A NATUREZA, SOCIEDADE E TECNOLOGIA
Revela uma atitude de curiosidade, admiração e respeito pelo mundo em seu redor.
Regista a informação em desenhos, tabelas simples e gráficos de barras.
Comunica e discute com os outros sobre o que apresenta
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Critérios de Avaliação 17/18
Manifesta atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de responsabilidade, na relação
com os que lhe são próximos
Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente próximo
Capacidade para apresentar propostas de intervenção ambiental.
Revela conhecimentos científicos além dos exigidos.
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Critérios de Avaliação 17/18

Perfil de aprendizagem do aluno
Domínio

Área
Disciplinar

Nome Aluno: ________________________________________________________________________________________________

Sabe escutar.

1º
período
C R N
D C

2º
período
C R N
D C

3º
período
C R N
D C

C – Conseguiu
RD – Revelou dificuldades
NC – Não conseguiu

Reproduz pequenas mensagens.
Cumpre instruções.
Responde a questões.

Português

Oralidade

Identifica informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos.

Avaliação das aprendizagens

Pede a palavra e fala na sua vez.
Exprime opinião partilhando ideias e sentimentos.
Respeita a opinião dos colegas.
Pronuncia os sons a partir das respetivas letras (grafemas e dígrafos).
Identifica as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome
da letra ou segmento fónico que habitualmente corresponde à letra.
Ordena corretamente o alfabeto na sua ordenação convencional.
Lê palavras isoladas com articulação razoavelmente correta e com segurança.

Insuficiente: Menos de 50% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período
Suficiente:
Mais
de
50%
das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Lê pequenos textos com articulação razoavelmente correta e com segurança.
Evidencia o sentido global de textos com características narrativas e descritivas,

Leitura

Pronuncia os sons a partir das respetivas letras (grafemas e dígrafos).
Identifica as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula em resposta ao nome
da letra ou ao segmento fónico que habitualmente responde à letra.
Enumera corretamente as letras do alfabeto na sua ordenação convencional.
Lê palavras isoladas com articulação correta e com segurança.
Lê pequenos textos com articulação correta e com segurança.

Bom: Mais de 70% das aprendizagens
conseguidas que foram avaliadas em cada
período
Muito Bom: Mais de 90% das
aprendizagens conseguidas que foram
avaliadas em cada período

Evidencia o sentido global de textos com características narrativas e descritivas
associadas a várias finalidades (lúdicas, estéticas, informativas).

Educação
Literária

Ouve ler obras literárias e textos da tradição popular manifestando ideias e emoções por
eles geradas.
Revela apreço e curiosidade face aos textos ouvidos.
Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em outros textos
ouvidos.
Antecipa a história com base em emoções elementares do género (contos de fada,
lengalengas, poemas,…) e em elementos do paratexto.
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Critérios de Avaliação 17/18
Compreende textos narrativos e poemas.
Antecipa no desenvolvimento da história por meio de inferências reveladoras da
compreensão de ideias, de eventos e de personagens.
Distingue ficção de não ficção e as motivações de leitura de uma e de outra.
É criativo no (re)conto das histórias
Procura obras na biblioteca e empenha-se na leitura
Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados.
Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos.

Escrita

Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica.
Escreve frases simples, utilizando adequadamente os seguintes sinais de pontuação:
ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
Escreve textos curtos em escrita cursiva e no computador, utilizando adequadamente os
sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
Consegue planear textos curtos com a colaboração do professor.
Consegue planear, redigir e rever textos curtos com a colaboração do professor.
Elabora respostas escritas a questionários e a instruções.

Gramática

Escreve legivelmente com correção (orto)gráfica e com uma gestão correta do espaço da
página.
É criativo na construção de frases simples/textos.
Desenvolve a consciência fonológica e opera com fonemas.
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Critérios de Avaliação 17/18

Departamento Ciências Exatas
Ciências Naturais (2º e 3º ciclos)

Aplicação do conhecimento

Conhecimento

Aprendizagens essenciais

Usa o conhecimento adquirido
consistente.
Seleciona informação pertinente.

Instrumentos de
avaliação
de

Defende conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento
disciplinar específico.
Analisa factos, teorias e situações, identificando os
seus elementos ou dados.
Analisa textos, tabelas e gráficos com diferentes
pontos de vista, concebendo e sustentando um
ponto de vista próprio.
Apresenta alternativas à abordagem tradicional de
uma situação-problema.
Apresenta solução face a um desafio, apresentando
sentido crítico.
Aplica os conhecimentos a situações do quotidiano.
Formula hipóteses face a uma observação.

Relacionamento
interpessoal

Fichas de
avaliação
75%
Questões aula

Trabalhos de
pesquisa

Realiza tarefas de pesquisa.
Cumpre normas de trabalho e de segurança.
Interpreta os resultados obtidos com espirito crítico.

Desenvolvimento pessoal
e autonomia

Ponderação

forma

Trabalho
prático/
experimental

Saber científico / raciocínio e resolução de problemas /
pensamento crítico/ linguagem e textos

Perfil
do
aluno

Revela um comportamento adequado.

Relatórios
científicos

Usa oportunamente a palavra.
Participa nas atividades individuais e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros

Grelhas de
observação

Revela interesse pela aprendizagem.
Realiza as tarefas / atividades propostas.

25%
Autoavaliação

Questiona o professor de forma educada e
responsável.
Intervém positivamente na aula.
Traz o material necessário e organizado.
Participa com interesse e empenho nas atividades
extracurriculares no âmbito da disciplina.
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Critérios de Avaliação 17/18
Matemática – 2º Ciclo
Perfil
do
aluno

Aprendizagens essenciais

Instrument
os de
Avaliação

Ponderaç
ão

Raciocínio e resolução de problemas/ Pensamento crítico e pensamento
Conheciment
criativo
o/
Raciocínio/comun
Compreensão
icação
Resolução de problema
de factos e
matemática
procediment
os

• Conhece os factos e procedimentos básicos da Matemática
• Compreende os conceitos, relações, métodos e procedimentos
matemáticos e utiliza-os na análise, interpretação e resolução de
situações em contexto matemático e não matemático.
• Formula, testa e demonstra conjeturas
• Identifica e usa raciocínio indutivo e dedutivo
• Identifica os dados, as condições e o objetivo do problema.
• Concebe e põe em prática estratégias de resolução de problemas,
verificando a adequação dos resultados obtidos e dos processos
utilizados.
• Averigua da possibilidade de abordagens diversificadas para a
resolução de um problema.
• Interpreta a informação e ideias matemáticas representadas de
diversas formas e em contextos variados.
• Traduz relações de linguagem natural para linguagem matemática e
vice-versa.
• Comunica ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito,
usando a notação, simbologia e vocabulários próprios.
• Utiliza corretamente a língua portuguesa para comunicar, quer
oralmente quer por escrito.
• Utiliza as tecnologias de informação e comunicação

Fichas de
avaliação.

Questões
de aula.

Trabalhos

75

escritos
individuais.

Caderno
diário.

Aplica regras morfossintáticas, semânticas e lexicais.

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Relacionamento
interpessoal

Planifica e revê a escrita de textos.
Apresenta o texto com legibilidade.

Registos de

Revela um comportamento adequado.

observação

Usa oportunamente a palavra.
Participa nas atividades individuais e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros
Revela interesse pela aprendizagem.
Realiza as tarefas / atividades propostas.

Autoavaliaç

25

ão.

Questiona o professor de forma educada e responsável.
Intervém positivamente na aula.
Traz o material necessário e organizado.
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Pensamento crítico e pensamento
criativo

Raciocínio e resolução de
problemas

Informação e comunicação

Aprendizagens/Competências essenciais

Saber científico,
técnico e
tecnológico

Saber científico / raciocínio e resolução de problemas / pensamento crítico/ Informação e comunicação

Áreas de
Competênci
as

Critérios de Avaliação 17/18
Tecnologias de Informação e Comunicação – 5ºAno

Instrum
entos
de
recolha

Avaliação
NC

RD

CM

C

Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e
Comunicação na sociedade e no dia-a-dia;
Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para
realização de trabalho colaborativo e comunicação que se
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;
Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a
comunicação e colaboração com públicos conhecidos, sob
orientação e supervisão do professor;
Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em pares
ou em grupo, utilizando meios digitais de comunicação e
colaboração.
Analisar algoritmos, antevendo resultados esperados e/ou
detetando erros nos mesmos;
Elaborar planos e encontrar soluções para problemas (reais ou
simulados), utilizando ferramentas digitais simples
previamente identificadas com o apoio do professor (ex. mapa
de ideias, murais digitais, blocos de notas, diagramas,
smartart, brainstorming online, entre outros);
Elaborar algoritmos simples;
Aplicar as regras de organização de informação na produção
de documentos multimédia;
Conhecer as potencialidades de diferentes ferramentas
digitais para apoiar a criatividade e a inovação,
nomeadamente explorando ambientes de programação
adequados às idades dos alunos;
Identificar as características de pelo menos uma das
ferramentas digitais abordadas;
Utilizar ferramentas digitais (nomeadamente, ambientes de
programação) na resolução de problemas identificados;
Compreender o conceito de algoritmo;

Trabalh
os
colabor
ativos

Grelhas
de
observa
ção de
aulas

Autoava
liação

Produzir artefactos digitais originais simples e criativos para
exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos para públicos
conhecidos, em ambientes de programação.
Aplicar corretamente as ferramentas informáticas como
instrumento de trabalho, utilizando sempre que necessário os
termos técnicos adequados.
Cumprir normas de trabalho, ergonomia e segurança.
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Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Relacionamento
interpessoal

Critérios de Avaliação 17/18
Estabelecer e respeitar as regras de sã convivência,
participando nas atividades com pertinência e relevância
respeitando os pares.
Colaborar ativamente na execução das tarefas escolares,
estabelecendo uma relação profícua entre pares promovendo
o trabalho colaborativo.
Realizar de forma adequada e autónoma pesquisa diversas
com recurso a meios tecnológicos.
Realizar tarefas / atividades propostas de forma autónoma.
Ter uma atitude de questionamento permanente da realidade
que o rodeia procurando solucionar situações problemáticas.

Legenda:





NC – Não conseguiu – O aluno não demonstrou um desenvolvimento mínimo da competência;
RD – Revelou dificuldades – O aluno desenvolveu minimamente a competência ficando contudo muito
aquém do desejando;
CM – Conseguiu mas – O aluno desenvolveu a competência mas necessita de a consolidar;
C – Conseguiu – O Desenvolveu de forma adequada a competência.

Classificação quantitativa:
5 – O aluno Conseguiu ( C )em 16 ou mais competências;
4 – O aluno Conseguiu ou Conseguiu Mas em 16 ou mais competências;
3 – O aluno Revela Dificuldades ou Não Conseguiu a menos de 10 competências;
2 - O aluno Revela Dificuldades ou Não Conseguiu a mais de 14 competências;
1 - O aluno Não Conseguiu a mais de 12 competências.
NOTA: Dada a carga horária semanal e a natureza da disciplina de TIC no 5º ano, propõe-se que no primeiro período
não seja atribuída uma classificação quantitativa assumindo a avaliação um caráter qualitativo.
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Critérios de Avaliação 17/18
Física - Química

Instrumentos de
avaliação

Aplicação do conhecimento

Conhecimento

Aprendizagens essenciais
Usa o conhecimento adquirido
consistente.
Seleciona informação pertinente.

de

Defende conceitos ou factos numa perspetiva
disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento
disciplinar específico.
Analisa factos, teorias e situações, identificando os
seus elementos ou dados.
Analisa textos, tabelas e gráficos com diferentes
pontos de vista, concebendo e sustentando um
ponto de vista próprio.
Apresenta alternativas à abordagem tradicional de
uma situação-problema.
Apresenta solução face a um desafio, apresentando
sentido crítico.
Aplica os conhecimentos a situações do quotidiano.
Formula hipóteses face a uma observação.

Relacionamento
interpessoal

Fichas de
avaliação

Questões aula

75%

Trabalhos de
pesquisa

Realiza tarefas de pesquisa.
Cumpre normas de segurança.
Interpreta os resultados obtidos com espirito crítico.

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Ponderação

forma

Trabalho
prático/
experimental

Saber científico / raciocínio e resolução de problemas /
pensamento crítico/ linguagem e textos

Perfil
do
aluno

Relatórios
científicos

Revela um comportamento adequado.
Usa oportunamente a palavra.
Participa nas atividades individuais e de grupo.

Grelhas de
observação

Ouve e respeita a opinião dos outros
25%

Revela interesse pela aprendizagem.
Realiza as tarefas / atividades propostas.

Autoavaliação

Questiona o professor de forma educada e
responsável.
Intervém positivamente na aula.
Traz o material necessário e organizado.
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Informação e
comunicação
Raciocínio e resolução de
problemas

Instrumentos
de avaliação

Pensamento crítico e
pensamento criativo
Saber
científico,
técnico e
tecnológico
Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Ponder
ação

Pesquisa e seleciona informação pertinente.
Defende conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e
interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico.
Comunica de forma adequada através das novas tecnologias.
Analisa um problema identificando os seus elementos ou
dados.
Analisa a informação com diferentes pontos de vista,
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio.
Apresenta alternativas à abordagem tradicional de uma
situação-problema.
Apresenta solução face a um desafio, apresentando sentido
crítico.
Aplica os conhecimentos adquiridos a situações do quotidiano.

Fichas de
avaliação
75%

Apresenta um pensamento estruturado.

Relaciona
mento
interpesso
al

Saber científico / raciocínio e resolução de problemas / pensamento crítico/ Informação e
comunicação

Critérios de Avaliação 17/18
Tecnologias de Informação e Comunicação - 7º e 8º anos
Perf
il do
Aprendizagens essenciais
alun
o
Usa o conhecimento adquirido de forma consistente.

Encontra formas alternativas para resolver um determinado
problema.
Evidencia a capacidade para obter resultados criativos.

Questões
aula

Interpreta os resultados obtidos com espirito crítico.
Obtém formas de arranjo de estruturas conceptuais e
informacionais de maneira a reduzir a apresentação de novas
informações.
Sabe aplicar corretamente as ferramentas informáticas como
instrumento de trabalho.
Utiliza com segurança as novas tecnologias.
Realiza tarefas de pesquisa.

Trabalhos
práticos

Grelhas de
observação

Cumpre normas de trabalho e de segurança.
Revela um comportamento adequado.
Usa oportunamente a palavra.
Participa nas atividades individuais e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros.

Autoavaliação

Revela interesse pela aprendizagem.
Realiza as tarefas / atividades propostas.

25%

Questiona o professor de forma educada e responsável.
Intervém positivamente na aula.
Traz o material necessário e organizado.
Participa com interesse e empenho
extracurriculares no âmbito da disciplina.

nas

atividades
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Critérios de Avaliação 17/18
Matemática 3º Ciclo

Desenvolvimento
pessoal e autonomia

Relacionamento
interpessoal

Raciocínio e Resolução de problemas/Informação e Comunicação

Áreas de
Competência
do Perfil dos
Alunos

Aprendizagens Essenciais

Resolver problemas em contextos matemáticos e não
matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução,
incluindo a utilização de tecnologia, e avaliando a plausibilidade
dos resultados.
Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de
compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios
lógicos.
Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos
matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e
regular a sua aprendizagem.

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Testes de
avaliação.

Questões de
aula.

Trabalho

Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com
precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).
Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade
humana e social.
Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com
situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e
na vida em sociedade.

individual

Revelar um comportamento adequado.

Caderno

80%

diário.

Usar oportunamente a palavra.
Participar nas atividades individuais e de grupo.
Ouvir e respeitar a opinião dos outros
Revelar interesse pela aprendizagem.
Realizar as tarefas / atividades propostas.
Ser assíduo e pontual.

Registos de

20%

observação.

Autoavaliação.

Intervir positivamente na aula.
Trazer o material necessário e organizado.
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Critérios de Avaliação 17/18

Departamento de ciências sociais e humanas

Comunicação
em História e
Geografia

Contextualização Histórica

Compreens
ão Espacial
em HGP

Compreensão
Histórica/
Temporalidade

Tratamento/Utili
zação de fontes
de informação

Aprendizagens essenciais

Desenvolvime
nto pessoal e
autonomia

Relacionam
ento
interpessoal

Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo / Desenvolvimento pessoal e autonomia

Perfil do
aluno

História e Geografia de Portugal

O aluno identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com estatutos
diferentes e linguagens diversas.
O aluno compreende as comunidades humanas da Península
Ibérica.
O aluno analisa o sentido de fontes com mensagens diversificadas.
O aluno utiliza unidades/convenções temporais e conhece a
existência de diferentes calendários.
O aluno analisa e mostra compreender os sentidos de
tabelas/frisos cronológicos.
O aluno usa a periodização e datas essenciais para situar novas
aprendizagens.
Utiliza unidades de referência temporal: década, século, milénio.
O aluno localiza em diversas representações cartográficas os
territórios e movimentações de diversos grupos humanos e povos.
O aluno localiza, em mapas, elementos patrimoniais referentes a
sociedades.
O aluno relaciona várias dimensões da atividade humana
Relaciona os diversos aspetos que marcam as sociedades:
geográficos, demográficos económicos, sociais, políticos,
religiosos e culturais.
O aluno integra, nas suas descrições do passado, várias dimensões
históricas da organização, movimentações e interações das
sociedades, e identifica protagonismos de indivíduos, grupos
sociais e povos.
O aluno reconhece a existência de diversidade e interinfluência
cultural nos períodos estudados.
O aluno analisa e procura entender diversas motivações e razões
de indivíduos, grupos sociais ou povos.
O aluno apresenta uma breve reflexão historicamente válida
sobre contributos marcantes de alguns indivíduos, grupos sociais,
povos.
Lê globos, mapas e plantas em várias escalas. Localiza no espaço
os acontecimentos históricos. Identifica alterações económicas,
sociais, políticas e culturais na sociedade portuguesa. Estabelece
relações de passado/presente.
O aluno processa textos e utiliza as TIC, para comunicar e partilhar
as suas ideias em História e Geografia de Portugal.
Revela um comportamento adequado.
Tem intervenções oportunas.
Participa nas atividades individuais, de pares e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros.
Revela autonomia na realização e desenvolvimento das atividades

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Testes de
avaliação.

Fichas de
trabalho

Trabalhos em
pares ou grupo.
75%

Trabalhos
escritos
individuais.

Caderno diário.

Registos de
observação de
comportamen
tos / atitudes

Trabalhos de
pesquisa.

25%

Autoavaliação.

Questiona o professor de forma educada e responsável.
Intervém positivamente na aula.
Traz o material necessário e organizado.
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Critérios de Avaliação 17/18
EMRC
Perfil do aluno

Aprendizagens essenciais

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

A – Linguagem e
textos

5%

B – Informação e
comunicação

15%

1. Compreender o que são o fenómeno religioso e
a experiência religiosa.
2. Construir uma chave de leitura religiosa da
C – Raciocínio e
resolução de
pessoa, da vida e da história.
problemas
3. Identificar o núcleo central das várias tradições
religiosas.
D – Pensamento
4. Promover o diálogo inter-religioso como
crítico e
suporte para a construção da paz e a
pensamento
colaboração entre os povos
criativo
5. Identificar o núcleo central do cristianismo e do
catolicismo
E–
6.
Conhecer a mensagem e cultura bíblicas.
Relacionamento
7. Identificar os valores evangélicos.
interpessoal
8. Articular uma perspetiva sobre as principais
F–
propostas doutrinais da Igreja Católica.
Desenvolvimento 9. Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o
pessoal e
seu contributo para a construção da sociedade.
autonomia
10. Descobrir a simbólica cristã.
11. Reconhecer exemplos relevantes do património
G – Bem-estar,
artístico criados com um fundamento religioso.
saúde e
12.
Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé.
ambiente
13. Reconhecer a proposta do agir ético cristão em
situações vitais do quotidiano.
H – Sensibilidade
14. Promover o bem comum e o cuidado do outro.
estética e
15. Amadurecer a sua responsabilidade perante a
artística
pessoa, a comunidade e o mundo.
I – Saber
16. Identificar o fundamento religioso da moral
científico,
cristã.
técnico e
17. Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a
tecnológico
dignidade da pessoa humana
J – Consciência e
domínio do
corpo

5%

15%
Trabalhos individuais

Trabalhos de grupo

20%

Trabalho em aula
20%
Observação direta

Autoavaliação

5%

5%

5%

5%
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Critérios de Avaliação 17/18
Geografia – 3º Ciclo
Perfil do aluno



Localizar
e
compreender
os
lugares e as regiões
Linguagens e
textos



Informação e
Comunicação



Pensamento
Crítico e
Criativo





Aprendizagens essenciais

Raciocínio e
resolução de
problemas
Saber
científico,
técnico e
tecnológico

-Problematizar
e
debater
as
interrelações entre
fenómenos
e
espaços
geográficos
- Comunicar
participar

e

- Domínio
técnicas
geográficas

das

- Utilização
linguagem
adequada

de

- Comportamento
- Empenho
- Responsabilidade


Relacionament
o Interpessoal



Desenvolvimen
to Pessoal e
Autonomia

- Participação
- Autonomia
- Atenção /
Concentração
- Pontualidade /
Assiduidade

- Compreender conceitos
geográficos para descrever a
localização, a distribuição e a
inter-relação entre espaços.
-Utilizar técnicas gráficas e
cartográficas de representação
espacial para compreender e
explicar a distribuição dos
fenómenos geográficos.
- Utilizar vocabulário geográfico
para explicar os padrões de
distribuição dos fenómenos
geográficos, as suas alterações e
inter-relações.
- Usar corretamente a língua
portuguesa tanto oralmente
como por escrito.
- Desenvolver processos de
pesquisa, organização, análise,
tratamento, apresentação e
comunicação da informação.
- Utilizar as tecnologias da
informação e comunicação.
- Ser assíduo e pontual.
- Trazer o material necessário.
- Cumprir as tarefas indicadas.
- Respeitar o Outro.
- Revelar sentido de
oportunidade.
- Demonstrar espírito de
entreajuda.
- capacidade de se auto e hetero
avaliar corretamente.
- Realizar tarefas de forma
autónoma.
- Demonstrar espirito e iniciativa.
- Colaborar nas atividades
propostas.
- Questionar o/a professor(a) de
forma educada e responsável.

Instrumentos
de avaliação
- Fichas de
avaliação

Ponderação

- Questões de
aula
- Fichas
trabalho

de

Trabalhos
individuais, de
pares e ou
grupo

75%

- Apresentação
de trabalhos
- Elaboração de
questões
- Execução do
trabalho
em
sala de aula
- Registo
aula

de

- Grelhas de
observação
Ficha
de
autoavaliação
- Registo de
auto e hétero avaliação
do
aluno relativo à
execução
de
trabalhos
e
atitudes

25%

25

Perfil do
aluno

Critérios de Avaliação 17/18
História

Compreensão
Histórica/
Temporalidade
Compreens
ão Espacial
em História
Contextualização Histórica
Comunicaçã
o em
História

Desenvolvi
mento
pessoal e
autonomia

Relacioname
nto
interpessoal

Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo / Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Tratamento/
Utilização de
fontes de
informação

Aprendizagens essenciais

O aluno identifica, pesquisa, seleciona e usa fontes com estatutos
diferentes e linguagens diversas
O aluno distingue a validade do discurso historiográfico.
O aluno analisa o sentido de fontes com mensagens diversificadas.
O aluno utiliza unidades/convenções temporais e conhece a
existência de diferentes calendários.
O aluno analisa e mostra compreender os sentidos de
tabelas/frisos cronológicos.
O aluno usa a periodização e datas essenciais para situar novas
aprendizagens.
O aluno apresenta ideias sobre mudança e continuidade em
história.
O aluno localiza em diversas representações cartográficas os
territórios e movimentações de diversos grupos humanos e povos.
O aluno localiza, em mapas, elementos patrimoniais referentes a
sociedades.
O aluno relaciona várias dimensões da atividade humana
O aluno descreve, como viviam e interagiam crianças, mulheres e
homens em sociedades da Pré-História aos nossos dias.
O aluno integra, nas suas descrições do passado, várias dimensões
históricas da organização, movimentações e interações das
sociedades, e identifica protagonismos de indivíduos, grupos
sociais e povos.
O aluno reconhece a existência de diversidade e interinfluência
cultural nos períodos estudados.
O aluno analisa e procura entender diversas motivações e razões
de indivíduos, grupos sociais ou povos.
O aluno apresenta uma breve reflexão historicamente válida sobre
contributos marcantes de alguns indivíduos, grupos sociais, povos.
O aluno produz, por escrito e oralmente, relatos, comentários,
perguntas e respostas breves, e participa em grupos de trabalho,
debates e painéis, para comunicar as suas ideias em História.
O aluno processa textos e utiliza as TIC, para comunicar e partilhar
as suas ideias em História.
Revela um comportamento adequado.

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Testes de
avaliação.

Fichas de
trabalho

Trabalhos em
pares ou grupo.

Trabalhos escritos
individuais.

75%

Caderno diário.

Registos de
observação de
comportamentos
/ atitudes

Autoavaliação.

Debate de ideias

Tem intervenções oportunas
Participa nas atividades individuais e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros
Revela autonomia na realização e desenvolvimento das atividades
Questiona o professor de forma educada e responsável.
Intervém positivamente na aula.

Realização de
jogos com

25%

questões para
consolidação de
conteúdos

Traz o material necessário e organizado.
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Critérios de Avaliação 17/18

Departamento de expressões

(D) Pensamento
crítico e
pensamento
criativo.
(E)
Relacionamento
interpessoal
(H) Sensibilidade
estética e artística
(J) Consciência e
domínio do
corpo.
(A) Linguagens e
textos
(B) Informação e
comunicação

Aprendizagens Essenciais
(Indicadores)

Desenvolve capacidades motoras evidenciando aptidão
muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável
de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e
sexo
Melhora a aptidão física elevando o nível funcional das
capacidades físicas

Área Atividades Físicas

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

Domín
ios

Área dos Conhecimentos

Descritores do
Perfil dos
Aluno

Área da Aptidão Física

Educação Física – 2º ciclo

Participativo/ colaborador/
Cooperante/
Responsável/ Autónomo

Autoavaliador/
Heteroavaliador
Cuidador de si e do outro

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo,
nos JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS
Participa em Jogos ajustando a iniciativa própria e as
qualidades motoras
Realiza da GINÁSTICA, as destrezas elementares do solo,
aparelhos e minitrampolim
Realiza do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos e
marcha, segundo padrões simplificados

Conhece as dimensões técnica, tática e regulamentar das
matérias abordadas: objetivo e principais regras dos jogos,
função e modo de execução das principais habilidades e
ações técnico-táticas
Identifica diferentes materiais, aparelhos e campos
Identifica diferentes capacidades físicas e algumas formas de
trabalho a realizar para a melhoria da aptidão física
Usa a terminologia específica de cada uma das matérias de
ensino abordadas
Age com cordialidade e respeito na relação com os colegas e
o professor
Cumpre e faz cumprir regras de arbitragem
Coopera na preparação e organização dos materiais
É empenhado e interessado
Revela interesse pelas aprendizagens
É autónomo na realização das tarefas
Aplica cuidados de higiene pessoal e segurança

Instrumentos
de Avaliação

Pond
eraç
ão

70%
- Bateria de
testes do
programa
FitEscola
- Registos de
observação
- Registos de
avaliação
- Registos
diários
- Participação
atividades do
PAA e Desporto
Escolar
- Autoavaliação

30%

Respeita as regras organizativas que permitam atuar em
segurança
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Critérios de Avaliação 17/18
Condições especiais de avaliação
Alunos dispensados da componente prática - Artigo 15.º da Lei nº51/2012 de 5 de setembro - Estatuto do Aluno
Sempre que um aluno apresentar um atestado médico que de alguma forma o condicione na participação das atividades físicas
propostas de acordo com o currículo estipulado, os critérios de avaliação serão adequados no domínio do “Saber/ Saber fazer”,
em função da situação particular do aluno.
 Dispensa total das atividades da aula - se o atestado médico impedir a participação total do aluno nas atividades práticas da
aula, não será realizada a avaliação dos parâmetros relativos à “Aptidão Física” e “Atividades Físicas”. Para estes alunos a
ponderação do parâmetro “Conhecimentos” será adaptada, passando a valer 75% da classificação.
 Dispensa parcial das atividades da aula: nos casos em que o atestado médico impedir apenas a realização de determinadas
atividades, a avaliação do aluno deverá ser adaptada às suas caraterísticas e capacidades.
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Critérios de Avaliação 17/18
Educação Tecnológica – 2º Ciclo
DESCRITORES
DO PERFIL DOS
ALUNOS

ORGANIZADOR
Domínio

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Saber científico,
técnico e
tecnológico

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Distinguir as fases de realização de um
projeto: identificação, pesquisa,
realização e avaliação;

Processos
Tecnológicos

Raciocínio e
resolução de
problemas

Identificar e representar as necessidades
e oportunidades tecnológicas
decorrentes da observação e
investigação de contextos socias e
comunitários;
Identificar requisitos técnicos,
condicionalismos e recursos para a
concretização de projetos;

Informação e
Comunicação

Reconhecer a importância dos protótipos
e teste para o desenvolvimento e
melhoria (aplicações de criação e
tratamento de imagem 2D e 3D) dos
projetos;

Bem-estar, saúde
e ambiente

Comunicar, através do desenho, formas
de representação gráfica das ideias e
soluções;
Diferenciar modos de produção;

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Avaliação
Diagnóstica
A avaliação
Formativa
baseia-se na
observação
direta de:
Elementos
escritos, trabalhos
práticos, fichas de
trabalho, na
participação e na
observação do
trabalho do aluno,
durante as aulas.

20%

Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização
Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

Compreender a importância dos objetos
técnicos face às necessidades humanas.

Informação e
comunicação
Raciocínio e
resolução de
problemas
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Bem-estar, saúde
e ambiente
Sensibilidade
estética e artística
Saber científico,
técnico e
tecnológico

Produzir artefactos, objetos e sistemas
técnicos, adequando os meios materiais
e técnicos à ideia ou intenção expressa;

Recursos e
Utilizações
Tecnológicas

Apreciar as qualidades dos materiais,
através do exercício sistemático dos
diferentes sentidos, estabelecendo
relações com a utilização de técnicas
específicas de materiais;
Selecionar materiais de acordo com as
suas características físicas e mecânicas;
Investigar, através de experiências
simples, algumas características de
materiais comuns;
Manipular operadores tecnológicos de
acordo com as suas funções, princípios e
relações com as produções tecnológicas;
Criar soluções tecnológicas através da
reutilização ou reciclagem de materiais
tendo em atenção a sustentabilidade
ambiental;

A avaliação
Formativa
baseia-se na
observação
direta de:
Elementos
escritos, trabalhos
práticos, fichas de
trabalho, na
participação e na
observação do
trabalho do aluno,
durante as aulas.
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização
Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

25%

Utilizar as principais técnicas de
transformação dos materiais utilizados,
identificando os utensílios e as
ferramentas na realização de projetos;
Identificar fontes de energia e os seus
processos de transformação
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Critérios de Avaliação 17/18
relacionando-as com soluções
tecnológicas aplicáveis aos projetos;
Colaborar nos cuidados com o seu corpo
e no cumprimento de normas de higiene
e segurança na utilização de recursos
tecnológicos.

Linguagens e
textos
Informação e
comunicação
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

Sensibilidade
Estética e
Artística
Bem-estar, saúde
e ambiente

Tecnologia e
Sociedade

Reconhecer o potencial tecnológico dos
recursos do meio ambiente, explicitando
as suas funções, vantagens e impactos
pessoais, sociais e ambientais;
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;
Analisar situações concretas como
consumidor prudente e defensor do
património cultural, natural da sua
localidade e região, manifestando
preocupações com a conservação da
natureza e respeito pelo ambiente;

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

A avaliação
Formativa
baseia-se na
observação
direta de:
Elementos
escritos, trabalhos
práticos, fichas de
trabalho, na
participação e na
observação do
trabalho do aluno,
durante as aulas.
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização
Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

25%

Saber científico,
técnico e
tecnológico

Relacionamento
interpessoal
Informação e
comunicação
Raciocínio e
resolução de
problemas
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
Bem-estar, saúde
e ambiente

É assíduo.
É pontual.
Faz-se acompanhar do material
necessário e organiza-o de forma
adequada.
Cumpre as tarefas/trabalhos propostos.
É organizado na realização das
tarefas/trabalhos propostos.
Respeita regras de convivência e
trabalho.
Revela um comportamento adequado.
Revela interesse pela aprendizagem.
Participa de forma oportuna, empenhada
e procurando superar dificuldades.
Realizar as tarefas sem necessitar de
ajuda de outros.
Intervém positivamente na aula.
Coopera com os colegas em tarefas e/ou
projetos comuns.
Aplica cuidados de higiene pessoal e
segurança.

Observação
direta e
sistemática ao
nível de:
Empenho;
Participação;
Persistência;
Comportamento;
Pontualidade;
Assiduidade;
Autonomia;
Organização

30%

30

Critérios de Avaliação 17/18
Educação Visual- 2º ciclo
DESCRITORES
DO PERFIL DOS
ALUNOS

ORGANIZADOR
Domínio

Linguagens e
textos
Informação e
comunicação
Raciocínio e
resolução de
problemas

Apropriação e
Reflexão

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Identificar diferentes manifestações
culturais, do património local e global;

Avaliação
Diagnóstica

Compreender os princípios da
linguagem das artes visuais, integrada
em diferentes contextos culturais;

A avaliação
Formativa baseiase na observação
direta de:
Elementos escritos,
trabalhos práticos,
fichas de trabalho,
na participação e na
observação do
trabalho do aluno,
durante as aulas.

Descrever objetos artísticos;
Analisar criticamente narrativas visuais,
tendo em conta as técnicas e as
tecnologias artísticas.

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

20%
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização
Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

Bem-estar, saúde
e ambiente
Saber científico,
técnico e
tecnológico
Consciência e
domínio do corpo

Utilizar os conceitos específicos da
comunicação visual com
intencionalidade e sentido crítico, na
análise dos trabalhos individuais e de
grupo;

Linguagens e
textos
Informação e
comunicação
Raciocínio e
resolução de
problemas
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
Bem-estar, saúde
e ambiente

Interpretação e
Comunicação

Interpretar os objetos da cultura visual
em função do(s) contexto(s) e dos(s)
públicos(s);
Compreender os significados,
processos e intencionalidades dos
objetos artísticos;
Intervir na comunidade, individualmente
ou em grupo, reconhecendo o papel
das artes nas mudanças sociais;
Expressar ideias, utilizando diferentes
meios e processos;

A avaliação
Formativa baseiase na observação
direta de:
Elementos escritos,
trabalhos práticos,
fichas de trabalho,
na participação e na
observação do
trabalho do aluno,
durante as aulas.
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização
Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

25%

Transformar narrativas visuais, criando
novos modos de interpretação.

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

Relacionamento
interpessoal
Informação e
comunicação
Raciocínio e
resolução de
problemas
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
Bem-estar, saúde
e ambiente

Experimentação e
Criação

Utilizar diferentes materiais e suportes
para realização dos seus trabalhos;
Reconhecer o quotidiano como um
potencial criativo para a construção de
ideias, mobilizando as várias etapas do
processo artístico;
Inventar soluções para a resolução de
problemas no processo de produção
artística;
Tomar consciência da importância das
características do trabalho artístico para
o desenvolvimento do seu sistema
próprio de trabalho;
Manifestar capacidades expressivas e
criativas nas suas produções,
evidenciando os conhecimentos e
técnicas adquiridos;

A avaliação
Formativa baseiase na observação
direta de:
Elementos escritos,
trabalhos práticos,
fichas de trabalho,
na participação e na
observação do
trabalho do aluno,
durante as aulas.
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização
Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

25%

Recorrer a vários processos de registo
de ideias de planeamento de trabalho
individual, em grupo e em rede;
Desenvolver individualmente e em
grupo projetos de trabalho, recorrendo
a cruzamentos disciplinares;
Justificar a intencionalidade dos seus
trabalhos, conjugando a organização
dos elementos visuais com ideias e
temáticas, inventadas ou sugeridas.

É assíduo.
É pontual.
Faz-se acompanhar do material
necessário e organiza-o de forma
adequada.
Cumpre as tarefas/trabalhos propostos.
É organizado na realização das
tarefas/trabalhos propostos.
Respeita regras de convivência e
trabalho.
Revela um comportamento adequado.
Revela interesse pela aprendizagem.
Participa de forma oportuna,
empenhada e procurando superar
dificuldades.
Realizar as tarefas sem necessitar de
ajuda de outros.
Intervém positivamente na aula.
Coopera com os colegas em tarefas
e/ou projetos comuns.
Aplica cuidados de higiene pessoal e
segurança.

Observação direta
e sistemática ao
nível de:
Empenho;
Participação;
Persistência;
Comportamento;
Pontualidade;
Assiduidade;
Autonomia;
Organização.

30%
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Educação Física – 3º Ciclo

Área da Aptidão
Física

Desenvolvime
nto pessoal e
autonomia
Bem-estar
saúde e
ambiente
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo.

Domí
nios

Área Atividades Físicas

Descritores
do Perfil
dos Aluno

Linguagens e
textos
Informação e
comunicação

Área dos
Conhecimentos

Relacionamen
to
interpessoal
Sensibilidade
estética e
artística
Consciência e
domínio do
corpo.

Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/
Autónomo

Autoavaliador/
Heteroavaliador
Cuidador de si e do
outro

Aprendizagens Essenciais

Instrumentos
de Avaliação

Ponder
ação

Demonstra capacidades enquadradas na Zona Saudável de Aptidão
Física para a sua idade e sexo pela bateria de testes do programa
FitEscola na Aptidão Aeróbia e na Aptidão Muscular.
Desenvolve as capacidades motoras condicionais e coordenativas
Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo, nos
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS, aplicando, em situação de jogo,
as principais regras
Realiza do ATLETISMO, saltos, corridas, lançamentos e marcha,
cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do
regulamento
Realiza da GINÁSTICA, as destrezas elementares de acrobacia, dos
saltos, do solo e dos outros aparelhos
Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas
elementares, nos JOGOS DE RAQUETAS
Realiza PERCURSOS (Orientação) elementares, utilizando técnicas
de orientação.
Relaciona Aptidão Física e Saúde e identificar os benefícios do
exercício físico para a saúde.
Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e
ao longo dos tempos.

- Bateria de
testes do
programa
FitEscola

70%

- Registos de
observação
- Registos de
avaliação
- Registos
diários
- Participação
atividades do
PAA e Desporto
Escolar

Age com cordialidade e respeito na relação com os colegas e o
professor
- Autoavaliação
Cumpre e fazer cumprir regras de arbitragem
Coopera na preparação e organização dos materiais
É empenhado e interessado
Revela interesse pelas aprendizagens
É autónomo na realização das tarefas

30%

Aplica cuidados de higiene pessoal e segurança
Respeita as regras organizativas que permitam atuar em segurança

Condições especiais de avaliação
Alunos dispensados da componente prática - Artigo 15.º da Lei nº51/2012 de 5 de setembro - Estatuto do Aluno
Sempre que um aluno apresentar um atestado médico que de alguma forma o condicione na participação das atividades físicas
propostas de acordo com o currículo estipulado, os critérios de avaliação serão adequados no domínio do “Saber/ Saber fazer”,
em função da situação particular do aluno.
 Dispensa total das atividades da aula - se o atestado médico impedir a participação total do aluno nas atividades práticas da
aula, não será realizada a avaliação dos parâmetros relativos à “Aptidão Física” e “Atividades Físicas”. Para estes alunos a
ponderação do parâmetro “Conhecimentos” será adaptada, passando a valer 75% da classificação.
 Dispensa parcial das atividades da aula: nos casos em que o atestado médico impedir apenas a realização de determinadas
atividades, a avaliação do aluno deverá ser adaptada às suas caraterísticas e capacidades.
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Educação Visual - 3º ciclo
DESCRITORES
DO PERFIL DOS
ALUNOS
Linguagens e textos
Informação e
comunicação

ORGANIZAD
OR
Domínio
Apropriação e
Reflexão

Raciocínio e resolução
de problemas
Pensamento crítico e
pensamento criativo
Bem-estar, saúde e
ambiente
Saber científico,
técnico e tecnológico
Consciência e domínio
do corpo

Linguagens e textos
Informação e
comunicação

Interpretação e
Comunicação

Raciocínio e resolução
de problemas
Pensamento crítico e
pensamento criativo
Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e
ambiente
Sensibilidade estética
e artística

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

●Refletir sobre as manifestações culturais do
património local e global;
●Dominar os conceitos de plano, ritmo,
enquadramento, espaço, estrutura, luz-cor,
enquadramento, entre outros - em diferentes
contextos e modalidades de expressivas: pintura,
escultura, desenho, design, fotografia, cinema,
vídeo, banda desenhada;
●Reconhecer a importância das imagens como
meios de comunicação de massas, capazes de
veicular diferentes significados;
●Enquadrar os objetos artísticos de diferentes
culturas e períodos históricos, tendo como
referência os saberes da História da Arte;

Avaliação Diagnóstica

●Compreender a importância da interrelação dos
saberes da comunicação visual nos processos de
contemplação e de fruição do mundo;
●Relacionar o modo como os processos de
criação interferem nas intencionalidades dos
objetos artísticos;
●Perceber os “jogos de poder” das imagens e da
sua capacidade de mistificação ou
desmistificação do real;
●Interrogar os processos artísticos para a
compreensão da arte contemporânea;
●Transformar os conhecimentos adquiridos em
novos modos de apreciação do mundo;

A avaliação Formativa baseiase na observação direta de:
Elementos escritos, trabalhos
práticos, fichas de trabalho,
na participação e na
observação do trabalho do
aluno, durante as aulas.

●Experimentar, individualmente ou em grupo,
diversos materiais e suportes - analógicos e
digitais - nas suas produções, para a
concretização de ideias e de temáticas;
●Articular conceitos, referências, experiências,
materiais e suportes nas suas composições
plásticas;
●Manifestar expressividade nos seus trabalhos
através da seleção de materiais, suportes,
técnicas, conceitos, temáticas e
intencionalidades;
●Justificar a intencionalidade das suas
composições, recorrendo a critérios de ordem
estética;
●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;
●Selecionar, de forma autónoma, processos de
trabalho e de registo de ideias que envolvem a
pesquisa, investigação e experimentação.

A avaliação Formativa baseiase na observação direta de:
Elementos escritos, trabalhos
práticos, fichas de trabalho,
na participação e na
observação do trabalho do
aluno, durante as aulas.

A avaliação Formativa baseiase na observação direta de:
Elementos escritos, trabalhos
práticos, fichas de trabalho,
na participação e na
observação do trabalho do
aluno, durante as aulas.

PONDERA
ÇÃO

20%

Domínio das Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização Estética.
Aplicação de Conhecimentos

Domínio das Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização Estética.
Aplicação de Conhecimentos

20%

Saber científico,
técnico e tecnológico
Linguagens e textos
Informação e
comunicação
Raciocínio e resolução
de problemas
Relacionamento
interpessoal
Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e
ambiente
Sensibilidade estética
e artística
Saber científico,
técnico e tecnológico
Consciência e domínio

Experimentação
e Criação

Domínio das Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização Estética.
Aplicação de Conhecimentos

20%
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do corpo

Informação e
comunicação
Raciocínio e resolução
de problemas
Pensamento crítico e
pensamento criativo
Desenvolvimento
pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e
ambiente

Atitudes e
Valores

É assíduo.
É pontual.
Faz-se acompanhar do material necessário e
organiza-o de forma adequada.
Cumpre as tarefas/trabalhos propostos.
É organizado na realização das tarefas/trabalhos
propostos.
Respeita regras de convivência e trabalho.
Revela um comportamento adequado.
Revela interesse pela aprendizagem.
Participa de forma oportuna, empenhada e
procurando superar dificuldades.
Realizar as tarefas sem necessitar de ajuda de
outros.
Intervém positivamente na aula.
Coopera com os colegas em tarefas e/ou projetos
comuns.
Aplica cuidados de higiene pessoal e segurança.

Observação direta e
sistemática ao nível de:
Empenho;
Participação;
Persistência;
Comportamento;
Pontualidade;
Assiduidade;
Autonomia;
Organização.

40%

35

Critérios de Avaliação 17/18

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 3º Ciclo
DESCRITORES
DO PERFIL DOS
ALUNOS

ORGANIZADOR
Domínio

Linguagens e
textos

Distinguir as fases de um projeto;
Identificar e representar as necessidades
e oportunidades tecnológicas;

Informação e
comunicação
Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Processos
Tecnológicos

Identificar requisitos técnicos e recursos
para a concretização de projetos;
Reconhecer a importância dos protótipos
dos projetos;

Saber científico,
técnico e
tecnológico

Comunicar formas de representação
gráfica, através do desenho;
Diferenciar modos de produção;

Raciocínio e
resolução de
problemas

Compreender a importância dos objetos
técnicos.

Bem-estar, saúde
e ambiente
Linguagens e
textos

Apreciar as qualidades dos materiais;
Selecionar materiais de acordo com as
suas características físicas e mecânicas;

Informação e
comunicação
Raciocínio e
resolução de
problemas

Recursos e
Utilizações
Tecnológicas

Investigar, através de experiências
simples, algumas características dos
materiais;
Manipular operadores tecnológicos;

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

Criar soluções tecnológicas tendo em
atenção a sustentabilidade ambiental;

Relacionamento
interpessoal

Utilizar as principais técnicas de
transformação dos materiais,
identificando os utensílios e as
ferramentas na realização de projetos;

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO

Avaliação
Diagnóstica
A avaliação
Formativa baseia-se
na observação direta
de:
trabalhos práticos, na
participação e na
observação durante as
aulas.

20%

Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

A avaliação
Formativa baseia-se
na observação direta
de:
trabalhos práticos, na
participação e na
observação durante as
aulas.
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

25%

Identificar fontes de energia e os seus
processos de transformação;

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

Tecnologia e
Sociedade

Informação e
comunicação

Reconhecer o potencial tecnológico dos
recursos do meio ambiente;
Analisar situações concretas como
consumidor prudente e defensor do
património cultural e natural, da sua
localidade e região;

Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

A avaliação
Formativa baseia-se
na observação direta
de:
trabalhos práticos, na
participação e na
observação durante as
aulas.
Domínio das
Capacidades
Cognitivas:
Criatividade.
Rigor.
Organização Estética.
Aplicação de
Conhecimentos

Sensibilidade
Estética e
Artística
Bem-estar, saúde
e ambiente

25%

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
Relacionamento
interpessoal
Saber científico,
técnico e
tecnológico

Relacionamento
interpessoal

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
Bem-estar, saúde
e ambiente

Atitudes e
Comportamento

Ser assíduo e pontual.
Faz-se acompanhar do material
necessário e organiza-o de forma
adequada.
Cumpre as tarefas/trabalhos propostos.
É organizado na realização das
tarefas/trabalhos propostos.
Respeita regras de convivência e
trabalho.
Revela um comportamento adequado.
Participa de forma oportuna, empenhada
e procurando superar dificuldades.
Coopera com os colegas em tarefas e/ou
projetos comuns.
Colabora nos cuidados com o seu corpo
e no cumprimento de normas de higiene
e segurança, na utilização de recursos
tecnológicos.

Observação direta e
sistemática ao nível
de:
Empenho;
Participação;
Persistência;
Comportamento;
Pontualidade;
Assiduidade;
Autonomia;
Organização

30%
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Departamento de Línguas
Português – 2º ciclo

Perfil
do
aluno

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Compreende textos /mensagens orais.
Retém informações pertinentes após audição dos textos.

Testes de

Exprime-se oralmente com correção e expressividade.

avaliação.

(60%)

Leitura
Educação
literária

Lê textos com características diversas.
Responde a questões após a leitura de um texto.
Distingue ideias essenciais de acessórias.

Questões de
aula.

Formula perguntas ou exprime opiniões após a leitura.
Adequa o texto à sua finalidade.

Escrita / Gramática

Utiliza vocabulário adequado e diversificado.

Compreensão/
expressão oral

(10%)

e escrita.

Cria narrativas com sequência lógica.
Respeita as regras de pontuação.
Escreve frases com correção ortográfica.
Aplica regras morfossintáticas, semânticas e lexicais.

Trabalhos

(5%)

escritos
individuais.

Planifica e revê a escrita de textos.

Total:75 %

Apresenta o texto com legibilidade.
Cumpre as regras da sala de aula:
Relacionamento interpessoal /
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo

Oralidade

Aprendizagens essenciais

 Usa oportuna e adequadamente a palavra.

Registos de

 Ouve e respeita a opinião dos outros.

observação.

(10+10+5)

Revela interesse pela aprendizagem:
Total 25 %

 Participa e realiza nas atividades da aula.
 Realiza os trabalhos de casa.
 Traz o material necessário e organizado

Caderno diário.

 Pontualidade /assiduidade
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Inglês – 2º ciclo

Interação oral /
Spoken
interaction

Leitura / Reading

Compreensão
oral / Listening

Aprendizagens essenciais

Escrita /
Writing

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Compreende expressões e vocabulário de uso frequente.
Compreende o essencial de uma mensagem simples.

Testes de

Identifica palavras e expressões em canções e textos áudio.

avaliação.

(60%)

Entende instruções dirigidas diretamente.
Compreende textos curtos e simples.
Seleciona informação específica de um texto.

Questões de
aula.

Entende mensagens.
Reconhece informação que lhe é familiar.
Comunica de forma simples.

Teste de

(10%)

compreensão
oral e escrita.

Participa em pequenos diálogos.
Articula expressões e frases simples.
Descreve atividades do quotidiano com pronuncia adequada.
Produz um texto escrito articulado de forma simples.

Trabalhos

(5%)

escritos
individuais.

Completa, de forma guiada, pequenos diálogos.

Total:75 %

Responde. Corretamente, a perguntas simples.
Cumpre as regras da sala de aula:

Relacionamento interpessoal /
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo

Perfil
do
aluno

 Usa oportuna e adequadamente a palavra.

Registos de

 Ouve e respeita a opinião dos outros.

observação.

(10+10+5)

Revela interesse pela aprendizagem:
 Participa e realiza as atividades em aula.
 Realiza os trabalhos de casa.

Caderno

Total:25 %

diário.

 Traz o material necessário e organizado.
Pontualidade/assiduidade
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Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo

Oralidade

Critérios de Avaliação 17/18
Português – 3º ciclo
Perfil do
aluno
Aprendizagens essenciais
Compreende textos /mensagens orais.
Retém informações pertinentes após audição dos textos.
Exprime-se oralmente com correção e expressividade.

Leitura
Educação
literária

Lê textos com características diversas.
Responde a questões após a leitura de um texto.
Distingue ideias essenciais de acessórias.
Formula perguntas ou exprime opiniões após a leitura.
Adequa o texto à sua finalidade.

Escrita / Gramática

Utiliza vocabulário adequado e diversificado.
Cria narrativas com sequência lógica.
Respeita as regras de pontuação.
Escreve frases com correção ortográfica.
Aplica regras morfossintáticas, semânticas e lexicais.

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Testes de
avaliação (com
compreensão oral).

60%

Questões de
aula (fichas
gramaticais, de
compreensão
escrita, de
expressão
escrita…).

Contrato de

10%

Leitura
Expressão oral.

Planifica e revê a escrita de textos.

10%

Apresenta o texto com legibilidade.
TOTAL 80

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Relacionamento
interpessoal

Revela um comportamento adequado.
Usa oportunamente a palavra.
Participa nas atividades individuais e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros

Caderno diário/
Portefólio.

5%

10%
Revela interesse pela aprendizagem.

Registos de

Realiza as tarefas / atividades propostas.

observação.

Questiona o professor de forma educada e responsável.
Intervém positivamente na aula.

Autoavaliação.

5%

TOTAL 20

Traz o material necessário e organizado.
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Compreensão
oral / Listening
Leitura / Reading
Interação oral /
Spoken
interaction

Aprendizagens essenciais

Escrita /
Writing

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Compreende expressões e vocabulário de uso frequente.
Compreende o essencial de uma mensagem.

Testes de

Identifica palavras e expressões em canções e textos áudio.

avaliação.

(60%)

Entende instruções dirigidas diretamente/indiretamente.
Lê e compreende textos com características diversas.
Seleciona informação específica de um texto.

Questões de
aula.

Entende mensagens.
Reconhece informação que lhe é familiar.
Comunica de forma adequada.

Teste de

(10%)

compreensão
oral e escrita.

Participa em pequenos diálogos.
Articula expressões e frases.
Descreve atividades do quotidiano com pronuncia adequada.
Produz um texto escrito articulado.

Trabalhos

(5%)

escritos
individuais.

Completa, de forma guiada, diálogos.

Total:75 %

Planifica e revê a escrita de textos.
Cumpre as regras da sala de aula:

Relacionamento interpessoal /
Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo

Inglês – 3º ciclo
Perfil
do
aluno

 Usa oportuna e adequadamente a palavra.

Registos de

 Ouve e respeita a opinião dos outros.

observação.

(10+10+5)

Revela interesse pela aprendizagem:
 Participa e realiza as atividades em aula.
 Realiza os trabalhos de casa.

Caderno

Total:25 %

diário.

 Traz o material necessário e organizado.
Pontualidade/assiduidade
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Critérios de Avaliação – Francês
Perfil
do
aluno
Linguagens e textos / Pensamento crítico e criativo

Oralidade

Aprendizagens essenciais

Instrumentos
de Avaliação

Ponderação

Compreende textos /mensagens orais.
Retém informações pertinentes após audição dos textos.

Testes de

Exprime-se oralmente com correção e expressividade.

avaliação.

Leitura

Lê textos com características diversas.
Responde a questões após a leitura de um texto.

Teste de

Distingue ideias essenciais de acessórias.

compreensão

Formula perguntas ou exprime opiniões após a leitura.

oral e escrita.

Escrita / Gramática

Adequa o texto à sua finalidade.
Utiliza vocabulário adequado e diversificado.
Cria narrativas com sequência lógica.
Respeita as regras de pontuação.
Escreve frases com correção ortográfica.
Apresenta o texto com legibilidade.

Desenvolvimento pessoal e
autonomia

Relacionamento
interpessoal

Planifica e revê a escrita de textos.

Trabalhos
escritos
individuais e/ou
em grupo.

Caderno diário.

75%
(Fichas de
avaliação -60%
Trabalho de
aula /
trabalhos
individuais ou
em grupo –
15%)

Revela um comportamento adequado.
Usa oportunamente a palavra.
Participa nas atividades individuais e de grupo.
Ouve e respeita a opinião dos outros

Registos de
observação.

25%
(Participação
responsável–
20%
Assiduidade e
pontualidade –

Revela interesse pela aprendizagem.

5%)

Realiza as tarefas / atividades propostas.
Questiona o professor de forma educada e responsável.
Revela autonomia e criatividade.

Autoavaliação.

É assíduo e pontual.

42

Critérios de Avaliação 17/18

Avaliação Sumativa
A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, no final de
cada período escolar, informando alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das
aprendizagens. Esta modalidade de avaliação traduz, ainda, a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno.
A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua natureza
globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete:
a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.
c) Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a avaliação sumativa das disciplinas de Tecnologias de Informação e
Comunicação e de oferta de escola, organizadas em regime semestral, processa -se do seguinte modo:
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º semestre e no final do ano letivo;
b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à semelhança das classificações das outras
disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo.
A avaliação sumativa interna é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores que compõem o conselho
de docentes / conselho de turma, sob critérios de avaliação aprovados pelo conselho pedagógico, e dos órgãos
competentes. O nível ou a classificação a atribuir a cada aluno é proposta ao conselho de docentes / conselho de
turma pelo professor titular/professor de cada disciplina. A decisão quanto ao nível ou à classificação final a atribuir
a cada aluno é da competência do conselho de docentes / conselho de turma que, para o efeito, aprecia a proposta
apresentada por cada professor, as informações que a suportam e a situação global do aluno. No 1.º ciclo do ensino
básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa de
Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação
descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre
que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação
resultante da avaliação sumativa expressa-se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos
1.º e 2.º períodos. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se
numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e é acompanhada de uma apreciação descritiva global sobre a
evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever
na ficha de registo de avaliação. A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico abrangidos
pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na redação atual, obedece aos mesmos princípios, de
acordo com a especificidade do currículo do aluno.
No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela realização das provas finais de
ciclo. A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a classificação atribuída no
3.º período do ano terminal em que são lecionadas. A avaliação sumativa, pode, processar-se ainda através da
realização de provas de equivalência à frequência.
A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada período letivo,
deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião presencial marcada para o
efeito, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno.

AVALIAÇÃO EXTERNA
A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico é da responsabilidade dos serviços ou organismos do
Ministério da Educação e compreende: a) Provas de aferição; b) Provas finais de ciclo.
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A avaliação sumativa externa complementa o processo da avaliação sumativa de final do 3.º ciclo, sendo os
resultados da mesma considerados para o cálculo da classificação final de disciplina. A avaliação sumativa externa
compreende a realização de provas finais de ciclo no 9.º ano de escolaridade, nas disciplinas de: a) Português e
Matemática; b) PLNM (provas finais de nível A2 e B1) e Matemática, para os alunos do nível de proficiência
linguística de iniciação A1 e A2 ou do nível intermédio B1.
As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são considerados na
classificação final da disciplina. As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória por todos
os alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, numa única fase, no final do ano letivo. Os alunos inseridos em
outros percursos e ofertas, que não o ensino básico geral e o artístico especializado, não realizam provas de aferição,
por razões de organização curricular específica. Os alunos abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de
7 de janeiro, na redação atual, não realizam provas de aferição.

Transição e aprovação
A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: a) Transição ou não transição; b) Aprovação ou não
aprovação; c) Renovação de matrícula; d) Certificação de aprendizagens.
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa
através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não
Aprovado, no final de cada ciclo. A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter
pedagógico, sendo a retenção considerada excecional. A decisão de retenção só pode ser tomada após um
acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades
detetadas. Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do
artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de
escolaridade, é tomada sempre que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º
ciclos, considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso
os seus estudos. 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:
a) No 1.º ciclo, tiver obtido: i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM e de Matemática; ii)
Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em duas
das restantes disciplinas;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM e de
Matemática; ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.

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. As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º
ciclo e 2.º ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três ciclos do ensino
básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo. No 1.º ano de escolaridade não
há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do
n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade
pode integrar a turma a que pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.
A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do
currículo do respetivo ano de escolaridade. No 1.º ciclo, nos anos não terminais, a ponderação das situações de
progressão/retenção, deve considerar uma lógica de ciclo na avaliação global do desempenho do aluno.
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Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, nos anos não terminais, o aluno não transita se obtiver três ou mais níveis
inferiores a três a quaisquer disciplinas: 5.º, 7.º e 8.º anos Progressão D + D Retenção D + D + D – Nível inferior a
três a qualquer disciplina.

Em casos excecionais, o conselho de turma pode decidir a transição de um aluno com três ou mais níveis inferiores a
três a quaisquer disciplinas, depois de devidamente ponderada a situação e de o conselho de turma considerar que o
aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano
de escolaridade seguinte. Na ata, na pauta e na ficha de registo de avaliação deve ser referenciado «Transitou por
decisão do conselho de turma.» Nos cursos de educação e formação, a avaliação processa-se em momentos
sequenciais correspondentes ao final de cada período, não havendo lugar a retenção no caso de um percurso de dois
anos. Nos cursos de educação e formação, no caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de
formação tecnológica, não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a prova de avaliação final.

Critérios Aprovados em reunião do conselho pedagógico de 21de novembro de 2017
O Presidente do Conselho Pedagógico:
_________________________________
(Fernando Manuel dos Santos Lopes)
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