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1. INTRODUÇÃO 
 

O Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho, preconiza que “a avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é 

parte integrante do ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria, baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam enquanto referenciais as aprendizagens, os desempenhos 

esperados e os procedimentos de avaliação”. 

O normativo anteriormente mencionado, assim como, a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e a Portaria nº 

226-A/2018 de 7 de agosto, expressam uma visão integradora dos processos de ensino, de avaliação e da 

aprendizagem, na qual a avaliação pedagógica tem um papel ativo no apoio ao ensino e às aprendizagens. 

Enquanto parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação assume-se como uma ferramenta 

importante de regulação e de orientação do percurso escolar, bem como de certificação dos conhecimentos adquiridos e 

das capacidades desenvolvidas pelo aluno, independentemente do ciclo e da modalidade de ensino que frequenta.  

Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e certifica 

as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, definidos nas Aprendizagens Essenciais 

de cada disciplina, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O presente documento articula os normativos anteriormente mencionados e obedece à definição conceptual 

divulgada no Projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação (MAIA), de forma a respeitar os 

quatro princípios associados a avaliações de qualidade: o rigor, a exequibilidade, a adequação ética e a utilidade. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação, em qualquer nível de ensino, só fará real sentido numa triangulação entre ensino – aprendizagem – 

avaliação. Assim, a avaliação não pode ser encarada como um processo isolado ou desligado do currículo e do 

desenvolvimento curricular. 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as aprendizagens 

essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. Para isso reforça-se o caráter tendencialmente contínuo e sistemático da avaliação, ao serviço das 

aprendizagens, fornecendo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação informação sobre o desenvolvimento 

do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. 

A avaliação é sustentada por uma dimensão formativa e é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, 

tendo por objetivo central a sua melhoria, baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se 

explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 

Na avaliação são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, ao 

objeto em avaliação, às características específicas de cada turma e grupos de alunos e ao tipo de informação a recolher, 

que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 
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3. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO  
 

As modalidades de avaliação plasmadas no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho são a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa. Na avaliação formativa, avaliação para as aprendizagens, e a avaliação sumativa, avaliação das 

aprendizagens, serão consideradas as finalidades e objetivos de aprendizagem previstos no currículo. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e aprendizagem 

fundamentando o seu desenvolvimento, tem caráter contínuo e sistemático e recorre a vários instrumentos de recolha de 

informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, informando os professores, 

alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos 

e estratégias. 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos 

com objetivo de classificar e certificar, informando, no final de cada período escolar, 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. 

 

4. PRINCÍPIOS NO DOMÍNIO DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

A avaliação pedagógica tem um papel fundamental no apoio ao ensino e às aprendizagens. É muito importante o 

reconhecimento de que podemos e devemos fazer melhor para que a avaliação pedagógica possa ser um processo que 

ajude os alunos a aprender mais e, sobretudo, a aprender melhor. A melhoria da qualidade das aprendizagens está 

fortemente relacionada com a qualidade das avaliações. 

A avaliação formativa (avaliação para as aprendizagens) é uma avaliação de proximidade que tem como propósito 

melhorar a aprendizagem. Trata-se de um processo eminentemente pedagógico, tão integrado quanto possível nos 

processos de ensino e aprendizagem, tendencialmente contínuo, cujo principal e fundamental propósito é apoiar e 

melhorar as aprendizagens dos alunos. 

É através da avaliação formativa que os professores recolhem informações para proporcionar feedback aos seus 

alunos que os apoie nos seus esforços de aprendizagem. Assim, a avaliação formativa exige uma outra forma de 

trabalhar nas salas de aula, com os alunos mais ativos e participativos na resolução das tarefas propostas pelos 

professores. Para efeitos do desenvolvimento de práticas de avaliação formativa, para apoiar o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores, devemos ter em conta os seguintes aspetos: 

 - A avaliação formativa deve ser planeada tendo em vista um propósito fundamental: contribuir para que todos os alunos 

aprendam mais e melhor.  

- O feedback é o real conteúdo da avaliação formativa, pois é através dele que os alunos sabem o que têm de aprender, 

onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para aprender.  

- As dinâmicas de trabalho nas salas de aula devem ser igualmente diversificadas, podendo os alunos trabalhar em 

pequenos grupos, em pares ou no grande grupo com o apoio e a orientação dos seus professores. 
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 - A seleção das tarefas de trabalho a propor aos alunos tem de ser muito criteriosa, sendo necessário ter em conta que 

cada tarefa deverá cumprir uma tripla função, permitindo que os alunos aprendam, que os professores ensinem e que 

ambos avaliem. 

 - As tarefas devem ser tão diversificadas quanto possível e, através delas, os alunos devem ter oportunidades reais para 

participar na avaliação das suas aprendizagens, quer através de processos de autoavaliação, quer através de processos 

de avaliação entre pares ou ainda através da avaliação em grande grupo. 

  A avaliação sumativa, tal como a avaliação formativa, também pode ter um papel muito relevante no processo 

de aprendizagem dos alunos. A avaliação sumativa permite-nos elaborar um balanço, ou um ponto de situação, acerca 

do que os alunos sabem e são capazes de fazer no final de uma unidade didática ou após ter decorrido um certo período 

de tempo. A avaliação sumativa deve contribuir igualmente para apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos 

professores. 

Apesar de estar mais centrada nos resultados dos alunos, as suas práticas também deverão assegurar que a 

recolha de informação seja rigorosa e consistente com as finalidades de aprendizagem constantes no currículo. A 

avaliação sumativa baseia-se em critérios, procura a objetividade e utiliza dados de natureza quantitativa que devem ser 

estruturados através de uma diversidade de processos de recolha de informação.  

A avaliação formativa, Avaliação para as Aprendizagens, e a avaliação sumativa, Avaliação das Aprendizagens, 

devem implicar rigorosos processos de recolha de informação e de comunicação com os alunos. Têm naturezas e 

propósitos distintos, ocorrem em momentos distintos e têm inserções pedagógicas distintas, mas são, obviamente, 

processos complementares que podem e devem contribuir para apoiar o desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos. Devem ter em conta as finalidades e objetivos de aprendizagem previstos no currículo (Aprendizagens 

Essenciais e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória), assim como a definição clara e concisa dos critérios 

através dos quais se pode avaliar a sua consecução. 

O processo de avaliação é conduzido pelo professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do 

ensino e da aprendizagem, segundo os critérios e as ponderações definidos em Conselho Pedagógico, envolvendo, 

também os alunos e respetivos encarregados de educação. 

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

Ensino Básico / Ensino Secundário 

A avaliação dos alunos, em cada disciplina, realiza-se no domínio dos conhecimentos, das capacidades e das 

atitudes e será apurada com base na qualidade das prestações realizadas, por aplicação de uma diversidade de 

processos de recolha de informação/tarefas de avaliação e no respeito pelos critérios de avaliação da disciplina.  

Um processo de recolha de informação é uma ação ou dinâmica de trabalho, formal ou informal, não estruturada 

ou estruturada, que se desenvolve para obter dados sobre as aprendizagens e as competências dos alunos. Tem como 

principal propósito obter dados para distribuir feedback de qualidade a todos os alunos. Privilegia-se: 
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PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

▪ Questionários (escritos e/ou práticos) 
▪ Apresentação Oral (em Ciência) 
▪ Apresentação escrita / multimédia (em 

Ciência) 
▪ Trabalho de Pesquisa (Avaliação do 

Produto) 
▪ Trabalho de Projeto 
▪ Processo de Trabalho em Grupo 
▪ Processo de Trabalho Individual 
▪ Desempenho na Atividade Laboratorial 
▪ Resolução de Exercícios/Problemas 
▪ Dossiê/Caderno de Registos/Portefólio 
▪ Trabalho Prático 
▪ Performance Artística Individual 

▪ Portefólio de Artes Visuais 
▪ Portefólio de EMRC 
▪ Debate / Fórum 
▪ Execução Instrumental 
▪ Leitura Musical 
▪ Atletismo 
▪ Situação de Jogo 
▪ Exercício Critério 
▪ FITescola 
▪ Apreciação / Opinião Oral 
▪ Apreciação / Opinião Escrita 
 

▪ Resumo 
▪ Relatório 
▪ Relatório experimental 
▪ Exposição Oral 
▪ Texto Diverso 
▪ Dramatização / Role Play / Jeux de 

Simulation 
▪ Expressão Oral em Línguas 

Estrangeiras 
▪ Exposição Escrita 
▪ Narração 
▪ Descrição 
▪ Carta / E-mail 
▪ Expressão escrita em Línguas 

Estrangeiras 

 

As tarefas de aprendizagem que permitem que os alunos trabalhem com os conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos no currículo são as que melhor podem contribuir para que os alunos aprendam mais e com mais 

profundidade. Uma boa tarefa de aprendizagem poderá ser uma excelente tarefa de avaliação. Ao diversificar as tarefas 

de avaliação estamos, desta forma, a promover a inclusão de todos os alunos e a equidade na avaliação, uma vez que 

estamos a possibilitar que os alunos que evidenciam mais dificuldades na concretização de uma determinada tarefa, 

consigam progredir nas suas aprendizagens através do desenvolvimento de uma outra tarefa. Após a aplicação de cada 

tarefa de avaliação deve ser fornecido feedback aos alunos sobre a mesma (oral, escrito, individual ou grupo).  

Os critérios de avaliação devem traduzir o que é importante aprender. A sua definição dá a conhecer e 

explicita antecipadamente os níveis de desempenho, permitindo que os alunos fiquem a saber o que se espera deles e 

como o seu trabalho será avaliado. Por sua vez, os professores ficam em melhores condições para distribuir feedback de 

elevada qualidade a todos os alunos. Os critérios têm que ter em conta documentos curriculares de referência como, por 

exemplo, a definição das Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Para uma determinada tarefa de avaliação, deverá elaborar-se rubricas de avaliação, onde se deverá definir 

critérios que traduzam os aspetos mais relevantes a serem avaliados por essa mesma tarefa. Por seu lado, para cada um 

desses critérios deverá ser elaborado um conjunto de descrições de níveis de desempenho, obedecendo a cinco níveis, 

três descritos e dois intermédios, cujos standards devem variar numa escala de 5 até 1.  

Deste documento, fazem parte um conjunto de rubricas de avaliação, para cada uma das tarefas de 

avaliação mencionadas na página anterior, passíveis de serem aplicadas, na sua maioria, em várias disciplinas e em 

vários anos de escolaridade, contudo as mesmas deverão ser discutidas com os respetivos alunos, aquando da sua 

aplicação, e se necessário reajustadas. Uma tarefa de avaliação poderá, ou mesmo deverá, abarcar uma sequência de 

pequenas tarefas, com enfoque no desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, pelo que, neste caso, 

deverá envolver um conjunto de rubricas na sua avaliação. São apresentadas ainda algumas rubricas específicas para 

algumas disciplinas. 

No decurso do ano letivo, se necessário, poderá haver alteração de algum processo de recolha de informação/tarefa 

de avaliação, nomeadamente em contexto de E@D. 
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6. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Neste ponto será definida a forma como os docentes devem mobilizar os resultados da avaliação sumativa para a 

atribuição de uma classificação. 

Todo e qualquer processo de recolha de informação pode ser utilizado quer nas práticas de avaliação sumativa quer 

nas práticas de avaliação formativa. O que realmente é diferente é a utilização que se faz dos resultados obtidos. Se os 

resultados forem utilizados para classificar os alunos, então estamos perante uma avaliação sumativa com propósitos 

classificatórios. Se, por outro lado, forem utilizados para dar feedback aos alunos, dando-lhes orientações que lhes 

permitam regular e autorregular as suas aprendizagens, então estamos perante uma avaliação formativa sem fins 

classificatórios. Uma das formas de assegurar o rigor da avaliação sumativa é diversificar os processos de recolha de 

informação. 

Os critérios de avaliação de cada uma das disciplinas integram descritores de desempenho, em consonância com 

as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. Para além da componente escrita, é valorizada a componente da oralidade e a componente prática e/ou 

experimental. Em cada disciplina, encontra-se definida a importância relativa que cada um dos domínios/temas assume 

nas Aprendizagens Essenciais. Para que a avaliação seja rigorosa, cada disciplina deverá, em cada um dos períodos 

letivos, utilizar uma diversidade de processos de recolha de informação, no mínimo três de natureza distinta, sendo 

que todos eles deverão ter a mesma ponderação na avaliação do aluno. 

Os processos de recolha de informação com utilização sumativa orientada para a classificação deverão ser 

calendarizados em Conselho de Turma e registadas no Plano de Turma.  

As rubricas só devem ser utilizadas para avaliação sumativa orientada para a classificação depois de feita a 

sua apropriação pelos alunos. 

 

 

Os diversos processos de recolha de informação, relativamente às aprendizagens dos alunos, deverão ser classificados 

de acordo com a seguinte terminologia: 

 

Ensino Básico 

2º e 3º Ciclo 

Menção 

qualitativa 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Níveis (1 a 5) 1 2 3 4 5 

Escala Percentual 0-19% 20-49% 50-69% 70-89% 90-100% 

 

Ensino 

Secundário 

Menção qualitativa Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Escala 0 a 20 0 - 9,4 9,5 - 13,4 14 - 17,9 18 - 20 
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Classificação final do ano letivo (*) = Ponderação (%) do domínio ou tema 1 × Média dos resultados dos 

instrumentos de avaliação do domínio ou tema 1 + Ponderação (%) do domínio ou tema 2 × Média dos resultados dos 

instrumentos de avaliação do domínio ou tema 2 + …. + Ponderação (%) do domínio ou tema N × Média dos resultados 

dos instrumentos de avaliação do domínio ou tema N.  

Classificação final do 1.º e do 2.º período letivo (*) Depois de aplicada a ponderação (%) de cada 

domínio/tema à média dos resultados dos instrumentos de avaliação desse domínio/tema, a classificação final de cada 

período letivo deverá ser convertida numa escala de 0% a 100%. 

 (*) Na escala de 0 a 100 no ensino básico e posteriormente convertida no respetivo nível de 1 a 5 e de 1 a 200 no ensino 

secundário e posteriormente convertida na classificação de 1 a 20 valores. 

 

7. CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO/RETENÇÃO 
 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa 

através das menções, respetivamente, de Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou de Não 

Aprovado, no final de cada ciclo. 

Os critérios de transição e de aprovação nos diferentes níveis de ensino seguem a legislação em vigor. 

 

 

8. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Os diversos processos de recolha de informação deverão ser valorizados de acordo com as caraterísticas 

específicas dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018. 

Os alunos que beneficiam de adaptações curriculares significativas, ao abrigo do art.º 10.º (medidas 

adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão) do Decreto-Lei N.º 54/2018, de 6 de julho, serão avaliados de acordo 

com as condições previstas no respetivo Relatório Técnico-Pedagógico e no Programa Educativo Individual.
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9. RUBRICAS 
 

Rubrica de Avaliação da APRESENTAÇÃO ORAL (em Ciência) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Usa conceitos rigorosos e terminologia científica 
adequada; 
Apresenta a informação relevante e de acordo com o tema 
proposto. 

 
Apresenta, por vezes, falta de rigor, que não deturpa a 
informação 

 
Apresenta falhas sistemáticas que comprometem a 
compreensão da informação 

Correção 

Respeita as convenções ao nível do discurso e das regras 
de comunicação. 
Evidencia bom domínio dos mecanismos de coesão 
(lexical, frásica, interfrásica, temporal, referencial). 

 

Apresenta    falhas,    que não impedem a 
comunicação. 
Evidencia falhas nos mecanismos da coesão 
(lexical, frásica, interfrásica, temporal, 
referencial) 

 
Apresenta erros / falhas que deturpam a comunicação 
ou impedem a eficácia da comunicação. 

 
Coerência 

Apresenta coerência e sequência lógica discursivas; Usa o 
discurso exigido pela situação de comunicação, 
combinando o nível verbal com o não verbal 

 

Apresenta algumas falhas na sequência lógica do 
discurso; 
Apresenta falta de adequação a nível verbal ou não 
verbal; 

 
Mostra falhas graves na lógica discursiva; Apresenta 
total desadequação do discurso verbal e não verbal. 

Expressividade 
Transmite a mensagem usando técnicas, argumentos e 
exemplos que convencem / persuadem o público-alvo. 

 
Transmite a mensagem e usa argumentos e exemplos, 
mas não é convincente. 

 
Foca-se na mensagem, mas não formula argumentos 
adequados para convencer o(s) recetor(es). 
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Rubrica de Avaliação da APRESENTAÇÃO ESCRITA/MULTIMÉDIA (em Ciência) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

 
Rigor 

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com 
vocabulário diversificado; 
Inclui tabelas, gráficos e/ou ilustrações (devidamente 
legendados); 
Respeita as convenções. 

 Apresenta falhas pontuais de rigor e/ou de clareza.  Apresenta falhas sistemáticas de rigor e/ou de clareza 

Apresentação 
/ grafismo 

Utiliza gráficos/grafismo/layout claros e pertinentes para a 
compreensão da mensagem; 
O formato/ ferramenta digital utilizado para a apresentação 
da informação facilita a compreensão. 

 
Os gráficos/ grafismo/ layout utilizados apresentam a 
informação mas são pouco claros, dificultando a 
compreensão 

 
Os gráficos/grafismo/layout/ formato/ ferramenta digital 
utilizados não são adequados para a compreensão da 
informação. 

Estruturação Estrutura a informação de forma a facilitar a compreensão.  Estrutura a informação, mas nem sempre de forma clara  
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua compreensão. 

Referenciação 
Respeita os direitos de autor e cita corretamente as 
fontes.  

Identifica o autor/fontes mas apresenta falhas técnicas na 
referenciação. 

 
Não identifica o autor/fontes nem faz as devidas 
referências. 

 

 

Rubrica de Avaliação do TRABALHO de PESQUISA (AVALIAÇÃO DO PRODUTO) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude Apresenta todos os tópicos solicitados  
Apresenta algum/alguns dos tópicos 
solicitados  

Não apresenta qualquer dos tópicos 
solicitados 

Estruturação 
Estrutura corretamente a informação de forma a facilitar a 
utilização posterior 

 
Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a 
sua utilização posterior 

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua utilização 

Rigor 

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com vocabulário 
diversificado 
Inclui tabelas, gráficos e/ou ilustrações 
(devidamente legendados) 
Faz as referências 

 Apresenta falhas pontuais de rigor científico  Apresenta falhas sistemáticas de rigor científico 
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Reflexão 
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, analisando 
criticamente a informação recolhida e 
formulando conclusões 

 
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, mas sem 
revelar coerência 

 Não produz reflexão sobre a informação pesquisada 

 

Rubrica de Avaliação do TRABALHO de PROJETO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude Apresenta os tópicos solicitados.  
Apresenta algum/alguns dos tópicos 
solicitados.  

Não apresenta qualquer dos tópicos 
solicitados. 

Estruturação 
Estrutura corretamente a informação de forma a facilitar a 
utilização posterior. 

 
Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer a 
sua utilização posterior. 

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua reutilização. 

Rigor 
 

Usa raciocínio lógico, utilizando técnicas e/ou procedimentos 
científicos e tecnológicos rigorosos. 

 
Apresenta falhas pontuais de rigor técnico, científico e 
tecnológico, que não comprometem a cientificidade do 
trabalho. 

 
Apresenta falhas sistemáticas de rigor técnico, 
científico/tecnológico 

 
Criatividade 

Aplica as potencialidades e características das técnicas e 
conceitos em situações inovadoras e na resolução de 
problemas. 

 

Aplica as características das técnicas e conceitos, mas 
nem sempre as utiliza para 
apresentação de soluções, com vista à resolução dos 
problemas. 

 
Não aplica as potencialidades e características das 
técnicas e conceitos à resolução de problemas. 

 

 

Rubrica de Avaliação do PROCESSO de TRABALHO em GRUPO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 
Partilha voluntariamente os saberes, colocando-os 
ao serviço do grupo 

 Partilha os saberes, quando solicitado  Não partilha saberes 

Negociação 
Negocia consensos que conduzem à resolução da 
tarefa, interagindo de modo empático e tolerante. 

 
Tem dificuldade em mostrar, com base em 
dados e factos, a diferença de perspetivas 

 Exclui-se da negociação 

Resiliência 
É convicto relativamente às propostas / ideias / soluções 

que apresenta, fundamentando-as 
 

Desiste das propostas / ideias / soluções 
apresentadas, quando se torna difícil defendê- las 

 
Desiste das propostas / ideias / soluções apresentadas, 

antes de as defender 

Responsabilidade 
Contribui ativamente para a resolução da tarefa no 
prazo estabelecido 

 
Envolve-se na(s) tarefa(s), mas não cumpre o(s) 
prazo(s) estabelecido(s) 

 Foge à(s) tarefa(s) 
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Rubrica de Avaliação do PROCESSO de TRABALHO INDIVIDUAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Participação Realiza todas as tarefas que lhe são solicitadas  
Realiza algumas das tarefas que lhe são 
solicitadas  

Não realiza as tarefas que lhe são 
solicitadas 

Autonomia Persiste na realização das tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver por si  

Recorre ao professor sempre que tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por si  

Não persiste na realização das tarefas 
nem recorre ao professor 

Responsabilidade Cumpre os prazos e todas as solicitações do professor na 
realização das tarefas 

 
Nem sempre cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na realização das tarefas 

 
Raramente cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na realização das tarefas 

Relacionamento Contribui sistematicamente para um ambiente de 
aula sereno e agradável  

Contribui pontualmente para um ambiente de 
aula sereno e agradável  

Não contribui para um ambiente de 
aula sereno e agradável 

 
 

Rubrica de Avaliação do DESEMPENHO na ATIVIDADE LABORATORIAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 

Prepara previamente a atividade, apropriando-se de: 
- objetivos; 
- procedimento e normas de segurança; 
- instrumentos de recolha de dados. 

 

Prepara previamente a atividade, mas sem se 
apropriar de: 
- objetivos; 
- procedimento e normas de segurança; 
- instrumentos de recolha de dados. 

 
 
 

Não prepara previamente a atividade 

Destreza 
Manipula corretamente o material e domina as 
técnicas laboratoriais  

Manipula o material e executa as técnicas 
laboratoriais, mas com falhas  

Manipula incorretamente o material e 
não domina as técnicas laboratoriais 

Autonomia 
Persiste na realização das tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver por si ou quando não 
está seguro das condições de segurança 

 
Recorre ao professor sempre que tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por si 

 
Não persiste na realização das tarefas nem recorre 
ao professor 

Cooperação 
Partilha sempre as suas ideias com os restantes 
elementos do grupo, procurando consensos 

 
Partilha as suas ideias com os restantes 
elementos do grupo, tentando impor a sua vontade 

 
Não partilha as suas ideias com os restantes 
elementos do grupo 
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Rubrica de Avaliação do RELATÓRIO EXPERIMENTAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Objetividade 
Informa sobre o que está a ser tratado, do que se pretende 
com o relatório e define claramente o 
método usado para chegar às conclusões 

 Apresenta falhas pontuais nos aspetos em avaliação  Apresenta falhas sistemáticas nos aspetos em avaliação 

Rigor 

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com vocabulário 
diversificado 
Inclui tabelas, gráficos e/ou
 ilustrações (devidamente legendados) 
Respeita as convenções 
Faz as referências 

 Apresenta falhas pontuais de rigor e/ou de clareza  Apresenta falhas sistemáticas de rigor e/ou de clareza 

Estruturação 

Respeita as normas de apresentação do relatório 
Organiza em partes: 
- Introdução 
- Material 
- Procedimento experimental 
- Apresentação dos resultados 
- Discussão dos resultados 
- Conclusões 
- Bibliografia 

 
Apresenta falhas pontuais na apresentação do relatório 
e/ou omite alguma(s) das 7 partes 

 
Apresenta falhas sistemáticas na apresentação do 
relatório e/ou omite alguma(s) das 7 partes 

Reflexão 

Analisa criticamente os resultados e estabelece 
conclusões de forma coerente e/ou apresenta a sua 
visão/posicionamento crítico sobre os factos ou 
acontecimentos: 
- implicações para a área de estudo em questão 

- impacto sobre a atividade 
- sugestões de melhoria ou de correção, ou propostas 
para se aprofundar o estudo 

 
Apresenta falhas pontuais ao nível do seu 
posicionamento crítico e/ou na coerência das conclusões 

 
Apresenta falhas sistemáticas ao nível do seu 
posicionamento crítico e/ou na coerência das 
conclusões 
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Rubrica de Avaliação do RELATÓRIO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Objetividade 
Informa sobre o que está a ser tratado, do que se 
pretende com o relatório e define claramente o 
método usado para chegar às conclusões 

 Apresenta falhas pontuais nos aspetos em avaliação  Apresenta falhas sistemáticas nos aspetos em avaliação 

 
 

Rigor 

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com vocabulário 
diversificado 
Inclui tabelas, gráficos e/ou
 ilustrações (devidamente legendados) 
Respeita as convenções 
Faz as referências 

 
 
 

Apresenta falhas pontuais de rigor e/ou de clareza 
 

 
 

Apresenta falhas sistemáticas de rigor e/ou de clareza 

 
 
 

Estruturação 

Respeita as normas de apresentação do relatório 
Organiza em partes: 
- Introdução 
- Desenvolvimento 
- Conclusão 
- Bibliografia 

 

 
 

Apresenta falhas pontuais na apresentação do relatório 
e/ou omite alguma(s) das 4 partes 

 
 

Apresenta falhas sistemáticas na apresentação do 
relatório e/ou omite alguma(s) das 4 partes 

 
 

Reflexão 

Analisa criticamente os resultados e estabelece 
conclusões de forma coerente e/ou apresenta a sua 
visão/posicionamento crítico sobre os factos ou 
acontecimentos 

 

 
Apresenta falhas pontuais ao nível do seu 
posicionamento crítico e/ou na coerência das conclusões 

 
Apresenta falhas sistemáticas ao nível do seu 
posicionamento crítico e/ou na coerência das 
conclusões 

 
 
 

Rubrica de Avaliação do RESOLUÇÃO de EXERCÍCIOS/PROBLEMAS 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Compreensão 
Reconhece claramente o ponto de partida e o ponto 
de chegada do exercício, assim como a relação qualitativa 
entre as grandezas 

 Só concretiza um dos descritores de topo identificados  
Não concretiza qualquer dos descritores 
de topo identificados 

Sistematização 
Identifica os dados do problema e procede às 
devidas conversões de unidades  

Só concretiza um dos descritores de topo 
identificados  

Não concretiza qualquer dos 
descritores de topo identificados 

Raciocínio Aplica as regras de cálculo com rigor matemático  
Aplica as regras de cálculo com falhas no rigor 
matemático  

Não aplica as regras de cálculo com 
rigor matemático 

Reflexão 
Analisa criticamente os resultados obtidos, 
argumentando de forma clara e correta  

Analisa criticamente os resultados obtidos, 
embora com falhas na argumentação  

Não analisa criticamente os resultados 
obtidos 
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Rubrica de Avaliação do DOSSIÊ/CADERNO DE REGISTOS/PORTEFÓLIO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude 
Apresenta registo de todos os dados / passos 
necessários à realização das tarefas  

Apresenta registo de grande parte dos dados / 
passos necessários à realização das tarefas  

Os registos existentes não asseguram a 
realização das tarefas 

Organização 
Estrutura a informação de forma a facilitar a utilização 
posterior 

 
Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil fazer 
a sua utilização posterior 

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua 
utilização 

Reflexão 
Produz reflexão sobre o processo de trabalho e reformula 
os erros 

 
Reformula os erros com base nas orientações do 
professor, mas não produz reflexão sobre o 
processo de trabalho 

 
 

Não consegue reformular os erros 

Correção 
Respeita as convenções ao nível do discurso e/ou 
apresenta as atividades com correção  

Apresenta falhas, que não impedem a 
comunicação  

Os erros existentes deturpam a 
comunicação 

 
 

Rubrica de Avaliação do DEBATE / FÓRUM 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor Usa conceitos rigorosos, com vocabulário diversificado  
Apresenta, por vezes, falta de rigor, que não 
deturpa a informação 

 Apresenta falhas graves 

Persuasão 
Transmite a mensagem usando argumentos e 
exemplos que convencem o público-alvo  

Transmite a mensagem e usa argumentos e 
exemplos, mas não é convincente  

Foca-se na mensagem, mas não formula 
argumentos adequados 

Pertinência 
Aprofunda o tema e apresenta progressão da 
informação  Cumpre o tema, mas a informação é redundante  

Cumpre o tema, mas apresenta falta de 
informação 

Correção 
Respeita as convenções ao nível do discurso e das 
regras de comunicação  

Apresenta falhas, que não impedem a 
comunicação  

Apresenta erros que deturpam a 
comunicação 
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Rubrica de Avaliação da DRAMATIZAÇÃO/ROLE-PLAY/ JEUX DE SIMULATION 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 
Usa conceitos rigorosos, com vocabulário 
diversificado 

 
Apresenta, por vezes, falta de rigor, que não 
deturpa a informação 

 Apresenta falhas graves 

Criatividade 
Reorganiza o discurso, fazendo emergir a simbologia 
do texto dado, quando exigido  

Faz emergir de forma ténue a simbologia do 
texto  Não evidencia a simbologia do texto 

Adequação 
Usa o discurso exigido pela situação de 
comunicação, combinando o nível verbal com o não- 
verbal 

 Apresenta falta de adequação a nível verbal ou não verbal  
Apresenta total desadequação do discurso verbal e não-
verbal 

Correção Respeita as convenções ao nível do discurso  
Apresenta falhas, que não impedem a 
comunicação  

Apresenta erros que deturpam a 
comunicação 
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Rubrica de Avaliação da APRECIAÇÃO / OPINIÃO ORAL 

Critérios Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Persuasão 

Avalia e toma posição 
É convincente: 
- linguagem valorativa (apreciativa ou depreciativa); 
posicionamento crítico (juízo de valor) 
- frases declarativas e exclamativas 
- 1.ª ou 3.ª pessoa 
- presente do indicativo 
- atualidade 
Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos 
técnicos e/ou científicos) 

 
Apresenta um texto de avaliação e tomada de posição, 
tratando o tema proposto, com falhas em 3 dos aspetos 
necessários à elucidação do tema 

 
Apresenta um texto que não obedece ao género/formato 
solicitado e/ou não trata o tema proposto 

Organização 

Controla o tempo 
Marca: 
-Introdução – apresentação/descrição do objeto (evento, 
livro, escultura, música, pintura, arquitetura, …) 
-Desenvolvimento – posicionamento crítico relativamente 
ao objeto (argumentos a favor ou contra), devidamente 
fundamentados e com identificação de fontes 
-Conclusão – síntese e reforço da tese 

 

Apresenta um texto organizado, mas com falhas 
relativamente aos exemplos apresentados e/ou à 
identificação das fontes, que não põem em causa a 
avaliação e tomada de posição 

 Não organiza o texto 

Adequação 
Usa o discurso exigido pela situação de comunicação, 
combinando o nível verbal com o não- verbal 

 
Apresenta falta de adequação a nível verbal ou não-
verbal 

 
Apresenta total desadequação do discurso verbal 
e não-verbal 

Correção 

Assegura a coesão textual: 
- Cadeias de referência 
- Flexão verbal 
- Coordenadas de enunciação 

 
Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses 
aspetos. 

 
Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso 
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Rubrica de Avaliação da APRECIAÇÃO/OPINIÃO ESCRITA 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Persuasão 

Avalia e toma posição Explicita 
o seu ponto de vista: 
Produz um discurso valorativo – exemplificação, 
comprovação e refutação 
Respeita o número de palavras estipulado 
Apresenta eficácia argumentativa; 

- argumentos e exemplos pertinentes 
- repertório lexical rigoroso e objetivo (termos técnicos 
e/ou científicos) 

 
Apresenta um texto de avaliação e tomada de posição, 
tratando o tema proposto, com falhas em 3 dos aspetos 
necessários às técnicas de persuasão 

 
Apresenta um texto que não obedece ao género/formato 
solicitado e/ou não trata o tema proposto 

Pertinência 

Marca: 
- Introdução – Problema 

- Desenvolvimento – fundamentação do seu ponto de 
vista com 2 argumentos e ilustração com 2 exemplos 
- Conclusão – decorrente da argumentação 
desenvolvida 

 
Apresenta falhas pontuais ao nível da exemplificação, 
que não põem em causa a avaliação e tomada de 
posição 

 
 
Não organiza o texto 

Coesão 

Apresenta as três partes proporcionadas e articuladas: 
- parágrafos; 
- articulação interfrásica; 
- cadeias de referência; 

- coordenadas de enunciação 
Apresenta eficácia argumentativa; 

- progressão da informação 

 

Apresenta um texto organizado, mas com falhas 
pontuais relativamente à articulação e/ou progressão da 
informação, que não põem em causa a eficácia 
argumentativa 

 
 
Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia: 0 erros 

 

Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses 
aspetos. 
 
5 a 8 erros 

 

Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso 
 
Mais de 16 erros 
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Rubrica de Avaliação do RESUMO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Preserva a informação nuclear do texto, através de: 
- discurso indireto 
- manutenção de: 

.ordem das ideias/factos 

.tempos verbais 

.pessoa gramatical 

.tópicos 

.rede semântica 
Respeita o número de palavras 

 
Preserva a informação nuclear do texto, mas apresenta 

falhas em dois dos aspetos 
 

Escreve um texto que não obedece ao género/formato 

solicitado 

Pertinência 
É fiel às ideias do texto original 
Apresenta um discurso claro, neutro, objetivo e conciso 

 
Apresenta falhas que não põem em causa a fidelidade ao 

texto 
 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- parágrafos 
- articulação interfrásica 
- cadeias de referência 
- coordenadas de enunciação 

 

Escreve um texto que, apesar de organizado em três 

partes, apresenta falhas em 3 dos aspetos apresentados 

no nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 

avaliação, ou falhas significativas em um desses aspetos 

[ortografia 5-8 erros] 

 

Apresenta falhas sistemáticas de correção do 

discurso 

[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da EXPOSIÇÃO ORAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Elucidação 

Faz a análise e síntese de representações concetuais 
Explicita e fundamenta as ideias: 
- caráter demonstrativo, informativo 
- concisão e objetividade 
- frases declarativas 

- 3.ª pessoa 
- presente do indicativo 
- nexo de causalidade (causas/consequências) 
Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos 
técnicos e/ou científicos) 

 

Apresenta um texto de análise de síntese de 
representações concetuais, tratando o tema proposto, 
com falhas em 3 dos aspetos necessários à elucidação 
do tema 

 
Apresenta um texto que não obedece ao género/formato 
solicitado e/ou não trata o tema proposto 

Organização 

Controla o tempo 
Marca: 
- Introdução – definição do tema/objeto 
- Desenvolvimento – factos e exemplos (explicações, 
causas e consequências); identificação das fontes 
- Conclusão – contributo para esclarecimento da 
situação analisada 

 
Apresenta um texto organizado, mas com falhas 
relativamente aos exemplos apresentados e/ou à 
identificação das fontes 

 Não organiza o texto 

Adequação 

Usa o discurso exigido pela situação
 de comunicação, combinando o nível verbal com 
o não 
-verbal 

 Apresenta falta de adequação a nível verbal ou não verbal  
Apresenta total desadequação do discurso verbal e não-
verbal 

Correção 

Assegura a coesão textual: 
- Cadeias de referência 
- Flexão verbal 
- Coordenadas de enunciação 

 
Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses 
aspetos. 

 
Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso 
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Rubrica de avaliação do TEXTO DIVERSO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 
Domina perfeitamente o assunto a tratar sob a forma 
de texto escrito, apresentando uma análise de 
síntese do tema proposto com elevada qualidade. 

 
Domina o assunto a tratar sob a forma de texto 
escrito, nem sempre valorizando a informação 
essencial. 

 
Não domina o assunto a tratar sob a forma de texto 
escrito. 
 

Organização 
Apresenta um texto muito bem estruturado com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 
Apresenta algumas falhas na estruturação do texto, 
ao nível da introdução, desenvolvimento e 
conclusão. 

 Não apresenta um texto organizado. 

Expressão 
Escrita 

Apresenta coesão textual, sem erros ortográficos ou 
gramaticais e com pontuação correta. 

 
Apresenta algumas falhas e alguns erros na 
construção do texto. 

 
Apresenta bastantes falhas e erros, que dificultam ou 
impedem a compreensão da mensagem. 

Criatividade 
Apresenta o assunto a tratar de forma criativa, 
apresentando ideias próprias. 

 Apresenta um texto cingindo-se ao assunto a tratar.  Apresenta um texto pouco elaborado 

 
  
 

Rubrica de Avaliação do PORTEFÓLIO DE EMRC 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude 
Apresenta registo de todos os dados / passos 
necessários à realização das tarefas. 

 
Apresenta registo de grande parte dos dados / 
passos necessários à realização das tarefas. 

 
Os registos existentes não asseguram a realização 
das tarefas. 

Organização 
Estrutura a informação de forma a facilitar a 
utilização posterior. 

 
Estrutura a informação, mas nem sempre é fácil 
fazer a sua utilização posterior. 

 
A informação existente está desestruturada, não 
permitindo a sua utilização. 

Reflexão 
Produz reflexão sobre o processo de trabalho e 
reformula os erros. 

 
Reformula os erros com base nas orientações do 
professor, mas não produz reflexão sobre o 
processo de trabalho. 

 Não consegue reformular os erros. 

Contributo 
pessoal 

Acrescenta material pertinente que enriquece o 
portefólio. 

 
Acrescenta algum material ao portefólio mas pouco 
pertinente. 

 Não acrescenta material ao portefólio. 
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Rubrica de avaliação do TRABALHO PRÁTICO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 
Contribui de forma extremamente responsável para 
o cumprimento dos prazos estabelecidos e para as regras 
e recomendações do professor. 

 Contribui para o cumprimento dos prazos 
estabelecidos e para as regras e 
recomendações do professor. 

 Não contribui para o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, nem para as regras e recomendações do 
professor. 

Destreza/ 
Composição 

Aplica as diversas técnicas e materiais com a 
compreensão das suas diferentes utilidades e 
adequações. 
Domina os princípios de composição e 
estruturação cromática, espacial e a sua 
articulação na representação e expressão 
gráfica/plástica/digital. 

 Aplica algumas técnicas e materiais com alguma 
compreensão das suas diferentes utilidades e 
adequações. 
Aplica, com alguma adequação, os princípios de 
composição e estruturação cromática, espacial e a 
sua articulação na representação e expressão 
gráfica/plástica/digital. 

 Não aplica técnicas nem materiais com compreensão das 
suas diferentes utilidades e adequações. 
Não aplica os princípios de composição e estruturação 
cromática, espacial e a sua articulação na representação 
e expressão gráfica/plástica/digital. 

 Autonomia 

Realiza todas as tarefas que lhe são 
solicitadas. 
Persiste na realização das tarefas, só 
recorrendo ao professor após tentar resolver 
por si. 

 Realiza algumas das tarefas que lhe são solicitadas. 
Recorre ao professor sempre que tem uma dificuldade, 
sem tentar resolver por si. 

 Não realiza as tarefas que lhe são solicitadas. 
Não persiste na realização das tarefas nem recorre ao 
professor. 

Criatividade 
Constrói produtos gráficos com capacidade criativa e 
inventiva. 

 Constrói produtos gráficos com alguma 
capacidade criativa e inventiva. 

 Não constrói produtos gráficos com alguma capacidade 
criativa e inventiva. 
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Rubrica de avaliação PERFORMANCE ARTÍSTICA INDIVIDUAL 

 

Critérios 

Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Desenvoltura 
Revela grande naturalidade e 
espontaneidade 
durante toda a atuação. 

 
Revela alguma naturalidade e 
espontaneidade durante toda a atuação. 

 Não revela naturalidade nem espontaneidade. 

Aparência 

Explora, de forma bastante apelativa, criativa 
e original diversos elementos visuais 
(cenários, 
figurinos, caracterização, iluminação…). 

 Explora alguns elementos visuais.  Não explora qualquer elemento visual. 

Técnica 

Utiliza de modo eficaz todo o potencial 
comunicativo do corpo para se expressar. 
Aplica, de forma espontânea e com elevados 
níveis de correção, conhecimentos e 
técnicas 
específicas das várias artes performativas. 

 

Utiliza algumas das potencialidades 
comunicativas do corpo para se expressar. 
Aplica, com alguma correção, 
conhecimentos e técnicas específicas das 
várias artes 
performativas. 

 

Não utiliza as potencialidades comunicativas 
do corpo para se expressar. Não aplica 
conhecimentos e técnicas específicas das 
várias artes performativas. 

Criatividade Evidencia grande originalidade.  Evidencia alguma originalidade.  Não evidencia originalidade. 

 
 

 
 
 
 

Rubrica de avaliação LEITURA MUSICAL 

 

Critérios 

Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Postura 
Demonstra elevado nível de concentração durante toda 
a leitura. 
Evidencia um grande espírito de superação. 

 
Demonstra alguma concentração. Evidencia algum 
espírito de superação. 

 
Não demonstra concentração. 
Não evidencia espírito de superação. 

Decifração 
Reconhece todos os símbolos musicais. 
Compreende as funções de todos os símbolos musicais. 

 
Reconhece alguns símbolos musicais. 
Compreende as funções de alguns símbolos musicais. 

 
Não reconhece os símbolos musicais. 
Não compreende as funções dos símbolos musicais. 

Fluência 
Lê todo o texto musical, com pleno controlo do 
tempo, do ritmo, da melodia, da dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

 
Lê metade do texto musical, com algum 
controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da dinâmica e 
dos elementos expressivos. 

 
Não lê qualquer secção, parte ou excerto do texto 
musical. 
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Rubrica de Avaliação do PORTEFÓLIO ARTES VISUAIS  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

 
Domínio 
(de materiais e 
técnicas) 

 

Domina os diferentes meios atuantes, integrando o 
conhecimento da sua natureza específica, com a 
compreensão das suas diferentes utilidades e 
adequações. 

 Aplica com alguma dificuldade os diferentes meios 
atuantes e nem sempre integrando o conhecimento da 
sua natureza específica, com a compreensão das suas 
diferentes utilidades e adequações. 

 Aplica com grandes dificuldades os diferentes meios 
atuantes, não integrando o conhecimento da sua natureza 
específica, com a compreensão das suas diferentes 
utilidades e adequações. 

 
 
Composição 

 

Domina os princípios e estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, espacial e dinâmica e a 
sua articulação operativa, na representação e expressão 
gráfica / plástica / digital. 

 Aplica princípios e estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, espacial e dinâmica e a 
sua articulação operativa, na representação e expressão, 
nem sempre adequadamente e reformula erros com 
base nas orientações do professor. 

 Não aplica adequadamente princípios e estratégias de 
composição e estruturação formal, cromática, espacial e 
dinâmica e não reformula erros com base nas orientações 
do professor. 

 
Análise 

 

Analisa e representa objetos do mundo visível com 
elevada coerência formal e morfológica. 

 Apresenta falhas na análise e representação da 
morfologia mas reformula erros e produz reflexão com 
base nas orientações do professor. 

 Apresenta grandes falhas na análise e representação das 
formas e não reflete nem reformula os erros. 

Criatividade Realiza formulações gráficas e transformações com 
grande capacidade criativa e inventiva. 

 Apresenta criações e transformações com alguma 
capacidade criativa e inventiva. 

 Não realiza formulações gráficas com capacidade 
inventiva. 

 
 

Rubrica de avaliação – EXECUÇÃO INSTRUMENTAL INDIVIDUAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Postura 
Demonstra elevado nível de concentração durante toda 
a interpretação musical. 
Evidencia um grande espírito de superação. 

 Demonstra alguma concentração durante toda a 
interpretação musical. 
Evidencia algum espírito de superação. 

 Não demonstra concentração. 
Não evidencia espírito de superação. 

Técnica 
Revela elevado domínio de todos os aspetos técnicos 
inerentes ao instrumento musical. 

 Revela algum domínio dos aspetos técnicos inerentes ao 
instrumento musical. 

 Não domina qualquer aspeto técnico inerente ao 
instrumento musical. 

Interpretação 
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo 
do tempo, do ritmo, da melodia, da dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

 Executa metade da peça musical com algum controlo do 
tempo, do ritmo, da melodia, da dinâmica e dos 
elementos expressivos. 

 Não executa qualquer secção, parte ou excerto da peça 
musical. 
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Rubrica de Avaliação do ATLETISMO 

Critérios 
 Níveis de desempenho  

5 4 3 2 1 

 
Cooperação 

Aceita e dá sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem 
como da preparação, da arrumação e da preservação do 
material. 

 

Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das suas 
ações, mas não contribui com nenhuma sugestão. 
Cumpre as regras de segurança e de preservação do 
material, mas não colabora na 
sua preparação e arrumação. 

 

Não aceita nem dá sugestões que favoreçam a melhoria 
das suas ações, não cumpre as regras de segurança, nem 
colabora na preparação, arrumação e preservação do 
material. 

 
Correção 
Técnica 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos (de acordo com o previsto 
na planificação anual), cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento, não 
só como praticante, mas também como juiz. 

 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos (de acordo com o previsto 
na planificação anual), cumprindo parcialmente as 
exigências elementares, técnicas e do regulamento, 
apenas como praticante. 

 

 

Não realiza as provas combinadas no Atletismo, saltos, 
corridas, lançamentos (de acordo com o previsto na 
planificação anual). 

Amplitude / Tempo 
A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido 
para o nível de execução 5 da tabela da modalidade. 

 
A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível 
de execução 3 da tabela da modalidade. 

 
A marca alcançada é igual ou inferior ao estabelecido para 
o nível de execução 1 
da tabela da modalidade. 

 
 
Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de 
atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre o 
interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 
Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir 
os objetivos pretendidos mas mantém o interesse na 
atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 

 Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os 
objetivos pretendidos, não revela qualquer interesse na 
atividade e apresenta um resultado inferior ao 
apresentado na avaliação diagnóstica 
sem existir motivo que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação da SITUAÇÃO DE JOGO (Formal ou Reduzido) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

 
Cooperação 

Contribui para alcançar o objetivo do jogo. Cumpre as 
regras de segurança e colabora na preparação, 
preservação e arrumação do material 

 Contribui para alcançar o objetivo do jogo. Cumpre as 
regras de seguranças e de preservação do material, mas 
não colabora na sua preparação e arrumação. 

 Não contribui para alcançar o objetivo do jogo. Não 
cumpre as regras de segurança, nem colabora na 
preparação, arrumação e preservação do material. 

Correção 
Técnica 

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico- 
táticas em todas as funções, conforme cada fase do 
jogo. 

 Realiza com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares numa função 
específica, conforme cada fase do jogo. 

  

Não realiza ações técnico-táticas. 

Aplicação (das 
regras do 
jogo) 

 

Aplica as regras não só como jogador, mas também como 
árbitro. Compreende as decisões do árbitro. 

  

Aplica as regras como jogador. Aceita as decisões do 
árbitro. 

 Não aplica as regras, nem como jogador, nem como árbitro. 
Não aceita as decisões do árbitro. 

 
 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de 
atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre o 
interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir 
os objetivos pretendidos mas mantém o interesse na 
atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 

 Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os 
objetivos pretendidos, não revela qualquer interesse na 
atividade e apresenta um resultado inferior ao 
apresentado na avaliação diagnostica sem existir motivo 
que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação do EXERCÍCIO CRITÉRIO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 

Contribui para alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. Cumpre as regras de 
segurança e colabora na preparação, preservação e 
arrumação do material 

 Contribui para alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. Cumpre as regras de 
seguranças e de preservação do material, mas não 
colabora na sua preparação e arrumação. 

 Não contribui para alcançar o objetivo do exercício. Não 
cumpre as regras de segurança, nem colabora na 
preparação, arrumação e preservação do material. 

Correção 
Técnica 

Realiza com oportunidade e correção técnica todos os 
gestos/conteúdos solicitados. 

 Realiza com oportunidade e correção técnica a maioria 
dos gestos/conteúdos solicitados. 

 Não realiza os gestos/conteúdos técnicos solicitados. 

Consistência 

Executa sempre os gestos/conteúdos de acordo com 
respetivo modelo técnico, mostrando sempre um padrão 
uniforme de correta execução. 

 Executa por vezes os gestos/conteúdos de acordo com 
respetivo modelo técnico, mostrando por vezes um padrão 
uniforme de correta execução. 

 Não Executa os gestos/conteúdos de acordo com respetivo 
modelo técnico, nem mostra um padrão uniforme de correta 
execução. 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de 
atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre o 
interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir 
os objetivos pretendidos mas mantém o interesse na 
atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 

 Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos 
pretendidos, não revela qualquer interesse na atividade e 
apresenta um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnostica sem existir motivo que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação da EXPRESSÃO ORAL (exposição/apresentação oral; dramatização; role-play; …) em Línguas Estrangeiras 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Apresenta: 
- Informação relevante com vocabulário diversificado 
e de acordo com o tema proposto/a abordar. 
- Organização do trabalho estruturado de forma 
sequencial 

 
Apresenta, informação geralmente relevante e vocabulário 
diversificado.  
Apresenta falhas na estruturação do trabalho 

 
Apresenta informação pouco relevante e vocabulário 
desajustado, pobre, repetitivo.  
Não estrutura o trabalho 

Fluência 

Comunica com espontaneidade/facilidade
 de 
expressão; Eventuais e breves pausas para reestruturar 
o discurso 

 
Comunica com pouca facilidade de expressão; 
Eventuais e breves pausas para reestruturar o discurso 

 
Comunica com dificuldade de 
expressão; Frequentes e prolongadas hesitações e pausas 

Adequação 
Usa o discurso exigido pela situação
 de comunicação; 
Dicção clara, audível e ritmo adequado 

 
Apresenta falta de adequação à situação de 
comunicação; Dicção pouco clara e ritmo pontualmente 
desajustado. 

 
Apresenta total desadequação à situação de 
comunicação; Dicção de difícil compreensão e ritmo 
desajustado. 

Correção 

Respeita: 
- As convenções ao nível do discurso; 
- As estruturas da língua; 
- As estruturas gramaticais; 
Revela: 
- Boa pronúncia da língua estrangeira; 
- Bom domínio dos mecanismos de coesão. 

 
Apresenta falhas em 2 aspetos referidos, que não 
impedem a comunicação. 

 Apresenta falhas que deturpam a comunicação 
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Rubrica de Avaliação da EXPOSIÇÃO ESCRITA 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Elucidação 

Faz a análise e síntese de representações concetuais 
Explicita e fundamenta as ideias/representações 
concetuais: 

- caráter demonstrativo, informativo 
- concisão e objetividade 
- frases declarativas 
- 3.ª pessoa 
- presente do indicativo 
- nexo de causalidade (causas/consequências) 

Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos 
técnicos e/ou científicos) 
Respeita o número de palavras 

 

Apresenta um texto de análise de síntese de 
representações concetuais, tratando o tema proposto, 
com falhas em 3 dos aspetos necessários à elucidação do 
tema 

 
Apresenta um texto que não obedece ao género/formato 
solicitado e/ou não trata o tema proposto 

Pertinência 

Marca: 
- Introdução – definição do tema/objeto 

- Desenvolvimento – factos e exemplos (explicações, 
causas e consequências); identificação das fontes 
- Conclusão – contributo para esclarecimento da 
situação analisada 

 
Apresenta um texto organizado, mas com falhas 
relativamente aos exemplos apresentados e/ou à 
identificação das fontes 

 Não organiza o texto 

Coesão 

Apresenta as três partes proporcionadas e articuladas: 
- parágrafos; 
- articulação interfrásica; 
- cadeias de referência; 
- coordenadas de enunciação 

 

Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses aspetos, 
que não põem em causa a análise e síntese das 
representações concetuais. 
 
5 a 8 erros 

 Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia: 0 erros 

 

Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses 
aspetos. 
 
5 a 8 erros 

 

Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso 
 
Mais de 16 erros 
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Rubrica de Avaliação da NARRAÇÃO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Perceção (no 

tempo) 

Apresenta a evolução dos acontecimentos no tempo 

Articula as categorias da narrativa (espaço, tempo, 

personagens e ação) 

Escolhe o tipo de narrador 
Operacionaliza os diferentes modos de relato do 

discurso 

 

Apresenta falhas num dos aspetos identificados, 

que não põem em causa a perceção dos 

acontecimentos no tempo 

 Não articula as categorias da narrativa 

Pertinência 

Respeita a estrutura: 
Apresentação - personagens, local, tempo 

Desenvolvimento – situação inicial / problema / 

conflitos /clímax / resolução 

Desfecho - nova situação 

 
Apresenta falhas na estrutura, que não põem em 

causa a perceção dos acontecimentos no tempo 
 Não escreve uma narração 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- parágrafos 
- articulação interfrásica 
- cadeias de referência 
- coordenadas de enunciação 

 

Escreve um texto que, apesar de organizado em três 

partes, apresenta falhas em 3 dos aspetos 

apresentados no nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 

avaliação, ou falhas significativas em um desses 

aspetos 

 
[ortografia 5-8 erros] 

 

Apresenta falhas sistemáticas de correção do 

discurso 

 
[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da DESCRIÇÃO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Perceção 
 (no espaço) 

Apresenta os objetos no espaço 
Utiliza predominantemente substantivos, adjetivos e 
locuções adjetivas 
Utiliza enumerações e comparações 
Utiliza verbos de estado, no presente ou no pretérito 
Usa orações coordenadas justapostas 

 
Apresenta um texto descritivo, com erros em três dos 
aspetos identificados, que não põem em causa a 
perceção dos objetos no espaço 

 Não apresenta um texto descritivo 

Pertinência 

Identifica o tema e do ser ou objeto, guiando o olhar da 
observação para a reflexão e desta para a expressão 
Focaliza-se em planos (hierarquização): do geral para o 
pormenorizado; da forma ao conteúdo, de cima para 
baixo, do interior para o exterior, da direita para a 
esquerda, do próximo para o mais 
afastado 

 
Identifica o tema e o ser ou objeto, mas não segue 
planos hierarquizados, dificultando a orientação do olhar 
da observação para a reflexão e desta para a expressão 

 
As informações apresentadas não são pertinentes para a 
tipologia 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- parágrafos 
- articulação interfrásica 
- cadeias de referência 
- coordenadas de enunciação 

 

Escreve um texto que, apesar de organizado em três 
partes, apresenta falhas em 3 dos aspetos apresentados 
no nível máximo, sem pôr em causa a perceção dos 
objetos no espaço 

 Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia (0 erros) 

 
Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses aspetos 
[ortografia 5-8 erros] 

 
Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso 
[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da CARTA /do E-MAIL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Informal: 
Local e data 
Saudação inicial 
Identificação do 
Destinatário 
Corpo da carta 
Despedida 
Assinatura
 
do Remetente 

Formal: 
Identificação da Empresa/ 
Entidade 
Assunto 
Local e Data 
Saudação inicial Identificação 
do Destinatário Corpo da Carta 
Despedida 
Assinatura do remetente/ 
Representante da Empresa/ 
Entidade 

 
Escreve um texto que, apesar de globalmente 
organizado, apresenta falhas em 3 dos aspetos 
necessários 

 
Escreve um texto que não obedece à organização do 
género/formato solicitado 

Pertinência 

Apresenta informações relativas ao tema proposto: 
. Comunica com amigos e/ou familiares 
. Exprime sentimentos 
. Faz confidências 
. Dá ou pede informações 
. Estabelece relações comerciais ou profissionais 
. Solicita algo 
. Reclama junto de uma empresa 

 
Trata o tema proposto, apresentando falhas em 3 dos 
aspetos necessários para assegurar a pertinência 

 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- parágrafos 
- articulação interfrásica 
- cadeias de referência 
- coordenadas de enunciação 

 
Escreve um texto que, apesar de coeso, apresenta 
falhas em 3 dos aspetos apresentados no nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em  um desses 
aspetos 

 
[ortografia 5-8 erros] 

 

Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso 

 
[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da EXPRESSÃO ESCRITA em Línguas Estrangeiras 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Respeita todas as características do tipo de texto 
solicitado: 
- Respeita as diferentes partes do texto; 
- Refere o conteúdo específico exigido pela tipologia; 
- Redige um texto adequado ao contexto e aos 
destinatários; 
− Respeita o intervalo indicado para o número de 
palavras. 

 
Escreve um texto de acordo com o género/formato 
solicitado, apresentando falhas em 2 dos aspetos 
referidos. 

 
Escreve um texto que não obedece ao género/formato 
solicitado 

Pertinência 

Redige um texto sobre o tema proposto, em que 
apresenta: − De forma clara e precisa, toda a 
informação solicitada; - Um repertório lexical e registo 
de língua adequados; - Bom domínio do vocabulário 
específico da temática a abordar; - 
Progressão coerente da informação. 

 
Trata o tema proposto, apresentando falhas em 2 dos 
aspetos referidos para assegurar a pertinência. 

 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- Parágrafos; - Articulação interfrásica; - Cadeias de 
referência; – Conetores diversificados na sequência 
textual. 

 

Escreve um texto satisfatoriamente organizado, em que 
evidencia um domínio suficiente dos mecanismos de 
coesão textual, apresentando  falhas  em  2  aspetos  
referidos 
para assegurar a Organização e coesão textuais 

 Não organiza o texto 

Correção 
Respeita as convenções: - Estruturas da língua 
estrangeira; - Domínio das regras das estruturas 
gramaticais; - Pontuação. Ortografia - 0 a 3 erros 

 
Apresenta falhas pontuais nos aspetos em avaliação, ou 
falhas significativas em um 
desses aspetos. Ortografia - de 8 a 11 erros 

 
Apresenta falhas sistemáticas de correção do 
discurso Ortografia – Mais que 15 
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 Rubrica de Avaliação Do FIT ESCOLA 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

 Cooperação 

Aceita e dá sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem 
como da preparação, da arrumação e da preservação do 
material. 

 Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das suas 
ações, mas não contribui com sugestões. Cumpre as 
regras de segurança e de preservação do material, mas 
não colabora na sua preparação 
e arrumação. 

 Não aceita nem dá sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, não cumpre as regras de segurança, nem 
colabora na preparação, arrumação e preservação do 
material. 

Correção Técnica 

Realiza e analisa provas de aptidão física do programa 
Fitescola, cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento. 

 Realiza e analisa provas de aptidão física do programa 
Fitescola, cumprindo parcialmente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento. 

 Não realiza as provas de aptidão física do programa 
Fitescola ou realiza não cumprindo as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento. 

 Amplitude / Tempo de 
execução / número de 
repetições 

É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia em 
todos os testes executados. Isto é, todos os resultados 
do aluno estão enquadrados na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade 
e género, de acordo com o previsto nas tabelas de 
referência: Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Força inferior  (impulsão horizontal), Força média 
(abdominais), Força superior (flexões de braços) 
  

 É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia em pelo 
menos 2 dos testes executados. Isto é, o aluno tem dois 
resultados enquadrados na Zona Saudável de Aptidão 
Física do programa FITescola, para a sua idade e género, 
de acordo com o previsto nas tabelas de referência: 
Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), Força inferior 
(impulsão horizontal), Força média (abdominais), Força 
superior (flexões de braços) 
  

 Não é capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia. Isto é, o 
aluno não tem dois resultados enquadrados na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a 
sua idade e género, de acordo com o previsto nas tabelas 
de referência: Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Força inferior (impulsão horizontal), Força média 
(abdominais), Força superior (flexões de braços) 
  

 Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de 
atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre o 
interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 
Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir 
os objetivos pretendidos mas mantém o interesse na 
atividade e não apresenta progressão relativamente ao 
registo realizado na avaliação diagnóstica. 

 Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos 
pretendidos, não revela qualquer interesse na atividade e 
apresenta um resultado inferior ao apresentado na avaliação 
diagnóstica sem existir motivo que o justifique. 
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10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 

Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º ao 12º 

DEPARTAMENTO DE Línguas 

Disciplina: Português 

Curso 2º e 3º CEB e Científico Humanísticos 
do ES 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 
DOMÍNIOS

/ 
PONDERA

ÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Oralidade 

20% 

Rubrica 

Exposição Oral 
 Ou 
Apreciação / Opinião Oral 
 

Elucidação ou Persuasão Saber Científico, Técnico e Tecnológico ou 

Pensamento Crítico 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Consciência e Domínio do Corpo 

Linguagens e Textos 

Informação e Comunicação 

Organização 

Adequação 

Correção 

Questionário (oral ou escrito) Compreensão 

Escrita 

20% 
Rubrica 

Exposição Escrita  
ou  
Apreciação / Opinião Escrita ou Narração  
ou 
Descrição  
ou 
Resumo ou Síntese 
ou  
Carta/Email 

Elucidação ou Persuasão ou Perceção ou 
Rigor 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

ou Pensamento Crítico 

Informação e Comunicação 

Linguagens e Textos 

Raciocínio e Resolução de Problemas 

Pertinência 

Coesão 

Correção 

Ou  

Relatório 

Objetividade 

Rigor 

Estruturação 

Reflexão 

Leitura 

20% 
Questionário (oral ou escrito) 

Compreensão Informação e Comunicação 

Raciocínio e Resolução de Problemas Interpretação 

Gramática Questionário (oral ou escrito) Compreensão  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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20% Apropriação Raciocínio e Resolução de Problemas 

Educação Literária 

20% 

Rubrica 

Dossiê ou Caderno de Registos ou 
Portfólio 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Pensamento Crítico 

Linguagens e Textos 

Informação e Comunicação 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Pensamento Criativo 

Relacionamento interpessoal 

Organização 

Reflexão 

Correção 
OU  

Trabalho individual 

Participação 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

 
Trabalho de Projeto 

Completude 

Estruturação 

Rigor 

Criatividade 

Questionário (oral ou escrito) 
Compreensão 

Interpretação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º ao 11º 

DEPARTAMENTO DE Línguas 

Disciplina: Inglês/Francês/Espanhol 

Curso 2º e 3º CEB e Científico Humanísticos 
do ES 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Competência Comunicativa 
e Competência Intercultural 

(Escrita 50% :: Oralidade 30%) 

Rubrica 

Expressão Escrita em Línguas 
Estrangeiras 

Rigor 

Saber científico, técnico e tecnológico 

Informação e comunicação 

Linguagens e textos 

Pensamento Criativo 

Consciência e domínio do corpo 

Raciocínio e resolução de problemas 

Pertinência 

Coesão 

Correção 

Expressão Oral em Línguas 
Estrangeiras 

OU 
Dramatização/role-play/ Jeux de Simulation 

Rigor 

Fluência ou Criatividade 

Adequação 

Correção 

Questionário (oral ou escrito) Apropriação  

Competência Estratégica 
(20%) 

Rubrica 

Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação 

Relacionamento Interpessoal 

Bem-estar e Ambiente 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Raciocínio e resolução de problemas 

Informação e Comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico 

Pensamento crítico 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

OU  

Processo de Trabalho Individual 

Participação 

Autonomia  

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do 
produto) 

Completude 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º e 6º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplina: Matemática 
Curso 2.º CEB 

Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
 

Números e Operações (35 %) 
 
 
 
 
 

 
Geometria e Medida (35%) 
 
 
 
 

 
Álgebra (20%) 
 
 
 
 
Organização e tratamento de dados (20 %) 

 
 

Rubricas 

 
Resolução de exercícios/Problemas 

Compreensão 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

e/ou 

 
Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

e/ou 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

e/ou 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do 
produto) 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

e/ou 

 
Dossiê/Caderno de Registos/Portefólio 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 

Organização 

Reflexão 

Correção 

Questionário (oral e/ou escrito) 
Correção Linguagens e textos 

Saber científico, técnico e tecnológico Rigor 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 7º,8º e 9.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplina: Matemática 
Curso 3.º CEB 

Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 

 
Números e Operações ( 20 %) 
 
 
 
 
 

 
Geometria e Medida (35%) 
 
 
 
 

 
Álgebra (30 %) 
 
 
 
 
Organização e tratamento de dados (15 %) 

 
 

Rubricas 

Resolução de exercícios/Problemas 

Compreensão 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

e/ou 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

e/ou 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

e/ou 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do 
produto) 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

e/ou 

Dossiê/Caderno de Registos/Portefólio 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 

Organização 

Reflexão 

Correção 

Questionário (oral e/ou escrito) 
Correção Linguagens e textos 

Saber científico, técnico e tecnológico Rigor 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 10.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplina: Matemática A 
Cursos Científico Humanísticos 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

 
 

Lógica e Teoria dos conjuntos (10 %) 
 
 

Álgebra (10 %) 
 
 
Geometria (35 %) 
 
 
Funções (45 %) 

 
 

Rubricas 

 
Resolução de exercícios/Problemas 

Compreensão 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

e/ou 

 
Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

   e/ou 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

e/ou 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do 
produto) 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Questionário (oral e/ou escrito) 
Correção Linguagens e textos 

Saber científico, técnico e tecnológico Rigor 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 11.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplina: Matemática A 
Cursos Científico Humanísticos 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

 
 

 
 
Geometria (35 %) 
 
 
Funções (55 %) 
 
 
Estatística (10%) 

 
 

Rubricas 

 
Resolução de exercícios/Problemas 

Compreensão 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

e/ou 

 
Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

e/ou 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

e/ou 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do 
produto) 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Questionário (oral e/ou escrito) 
Correção Linguagens e textos 

Saber científico, técnico e tecnológico Rigor 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 12º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplina: Matemática A 
Cursos Científico Humanísticos 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

 

 
 
 
Probabilidades e 

   Cálculo Combinatório (20 %) 
 
 
Funções (60 %) 
 
 
Números Complexos (20%) 

 
 

Rubricas 

Resolução de exercícios/Problemas 

Compreensão 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

e/ou 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

e/ou 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

e/ou 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do 
produto) 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Questionário (oral e/ou escrito) 
Correção Linguagens e textos 

Saber científico, técnico e tecnológico Rigor 
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Ano Letivo: 2020/2021 

Ano de Escolaridade: 5º ao 12º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
Disciplina: Ciências Naturais, Biologia e Geologia e Biologia 

Curso 2º e 3º CEB e Ciências e Tecnologias do 
ES 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualização / Compreensão / Aplicação (60%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica 

 
Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e Comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

  e/ou 

 
Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento crítico e criativo 

Estruturação 

Rigor 

Criatividade 

 
Processo de trabalho em grupo 

Cooperação Relacionamento interpessoal 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

  e/ou 

 
Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Questionário (oral e/ou escrito) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 
 
 

Trabalho prático / experimental * 
(30%) 

 
 
 

Rubrica 

 
Relatório experimental 

Objetividade Raciocínio e resolução de problemas 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico 

Rigor 

Estruturação 

Reflexão 

 
Desempenho na atividade laboratorial 

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

Destreza 

Autonomia 

Cooperação 

Questionário (oral e/ou escrito) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

   Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Comunicação em Ciência (10%) 

 
 

Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) Correção Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Linguagens e Textos 

Coerência 

Expressividade 

  e/ou 

 
Apresentação escrita / multimédia (em 
Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Sensibilidade Estética e Artística 
Informação e Comunicação 
Informação e Comunicação 

Apresentação / Grafismo 

Estruturação 

Referenciação 

 
* O domínio “Trabalho prático / experimental” será ajustado à situação de pandemia, pelo que a elaboração do relatório poderá ser realizada a partir de demonstrações realizadas pelo docente 
e/ou em formato vídeo. Nessas circunstâncias não haverá a possibilidade de aplicar a rubrica “Desempenho na atividade laboratorial”. 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 7º ao 12º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
Disciplina: Ciências Físico-Químicas, Física e 

Química A e Física 

Curso 3º CEB e Ciências e Tecnologias do ES 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceptualização / Compreensão / Aplicação 
(60%) 

Rubricas 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

  e/ou 

Resolução de exercícios / 
problemas 

Compreensão Linguagens e Textos 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

  e/ou 

Processo de trabalho individual 
 

Participação Informação e Comunicação 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Relacionamento Interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Questionários (orais e/ou escritos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Trabalho prático / experimental * 
(30%) 

Rubricas 

Relatório experimental 

Objetividade Raciocínio e Resolução de Problemas 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Informação e Comunicação 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Rigor 

Estruturação 

Reflexão 

Desempenho na atividade laboratorial 

Responsabilidade Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Consciência e Domínio do Corpo 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Relacionamento Interpessoal 

Destreza 

Autonomia 

Cooperação 

Questionários (orais e/ou escritos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 
 
 
 

Comunicação em Ciência (10%) 

Rubricas 

 
Apresentação oral (em Ciência) 
 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

e/ou 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 
Informação e Comunicação 
Informação e Comunicação 

Estruturação 

Referenciação 

Questionários (orais e/ou escritos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 
* O domínio “Trabalho prático / experimental” será ajustado à situação de pandemia, pelo que a elaboração do relatório poderá ser realizada a partir de demonstrações realizadas pelo docente 
e/ou em formato vídeo. Nessas circunstâncias não haverá a possibilidade de aplicar a rubrica “Desempenho na atividade laboratorial”. 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º ao 9º ano 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplina: Tecnologias de Informação e Comunicação 

Curso 2º e  3.º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Segurança, Responsabilidade e Respeito 

em Ambientes Digitais 

(25%) 

 

Investigar e Pesquisar 

(25%) 

 

Colaborar e 

Comunicar 

(25%) 

 

Criar e Inovar 

(25%) 

 
 

Rubricas 

 
Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Trabalho  de projeto 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Criatividade 

 
Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

 Cooperação Relacionamento interpessoal 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Processo de Trabalho em Grupo 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

 Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Consciência e Domínio do corpo 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 

Desempenho na atividade laboratorial 
Destreza 

Autonomia 

 Cooperação 

Questionários (escritos e/ou práticos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 
 

Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

Curso 2º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

TEMA - A Península Ibérica: localização e 
quadro natural 
 - A Península Ibérica - localização 
 - A Península Ibérica - quadro natural  

33(3)% 
 

TEMA - A Península Ibérica: dos primeiros 
povos à formação de Portugal 
 - Os primeiros povos na Península 
 - Os romanos na Península Ibérica 
 - Os muçulmanos na Península Ibérica 
 - A formação do reino de Portugal  

33(3)% 
 

TEMA - Portugal do século XIII ao século XVII 
 - Portugal nos séculos XIII 
 - 1383-85 - Um tempo de revolução 
 - Portugal nos séculos XV e XVI 
 - Da União Ibérica à Restauração 

   33(3)% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  

Participação Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 

Completude Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 

e/ou  

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico  
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

  Dossiê/Caderno de registos/Portefólio 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 

Organização 

Reflexão 

  Correção 

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 6º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

Curso 2º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

TEMA - Portugal do século XIII ao século XVII 
           - 1383-85 - Um tempo de revolução 
           - Portugal nos séculos XV e XVI 
           - Da União Ibérica à Restauração 

25%  
TEMA - Portugal do século XVIII ao século 
XIX 

   - O triunfo do liberalismo 
25% 

TEMA - Portugal do século XX 
   - A Revolução Republicana 
   - Os anos de ditadura 
   - O 25 de abril e a construção da 
democracia até à atualidade 

25% 
TEMA - Portugal hoje 

   - A população portuguesa 
   - Os lugares onde vivemos 
   - As atividades económicas que 
desenvolvemos 

25% 

 
Rubricas 
 

Processo de trabalho individual  
 

Participação Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
  

Completude Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico  
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

  Dossiê/Caderno de registos/Portefólio 
  

Completude 
Raciocínio e resolução de problemas 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Linguagens e textos 

Organização 

Reflexão 

Correção 

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Linguagens e textos 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 7º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: História 

Curso 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

TEMA 1- Das sociedades recoletoras às 
primeiras civilizações: 

1- Das sociedades recoletoras às 
primeiras civilizações. 
2-Contributo das civilizações urbanas  

25% 
 

TEMA 2- A herança do Mediterrâneo Antigo: 
1- O mundo helénico. 
2- Roma e o Império  

25% 
 

TEMA 3- A formação da Cristandade     
Ocidental- A Europa séculos VI – XII: 
          1- A Europa dos séculos VI a XII. 
          2- O mundo muçulmano em expansão. 

25% 
 
TEMA 4- O contexto europeu dos séculos XII 
a XIV: 

1- Apogeu e desagregação da ordem 
feudal. 
2- As crises do século XIV. 

25% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  
 

Participação Linguagem e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
  

Completude Linguagem e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Debate / Fórum de discussão 
e/ou 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento pessoal e de autonomia  
Consciência e domínio do corpo 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Apresentação Oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
Linguagem e textos 
Raciocínio e Resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

  Expressividade 

Textos diversos 
 

Rigor 
Sensibilidade estética e artística. 
Pensamento crítico e criativo 
Linguagem e textos 
Saber científico técnico e tecnológico. 

Organização 

Expressão escrita 

Criatividade 

Questionários (orais e escritos) 

Compreensão 
 

Linguagem e textos 
Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação  

 
 
 
 



 
 

 
 50 

Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 8º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: História 

Curso 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

    

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

TEMA 5. Expansão e Mudança nos Séculos 
XV e XVI: 
1-A abertura ao mundo  
2-Renascimento e reforma 

25% 
 

TEMA 6-. Portugal no Contexto Europeu dos 
Séculos XVII e XVIII: 
1-O Império português e a concorrência 
internacional 
2- O Antigo Regime no século XVIII: política, 
sociedade e economia  
3-A cultura em Portugal no contexto europeu 

25% 
 

TEMA 7-Crescimento e ruturas no mundo 
ocidental nos séculos XVIII e XIX: 
1- A “Revolução Agrícola” e o arranque da 
“Revolução Industrial”  
2- O triunfo das revoluções liberais 

25% 
 

TEMA 8-. O Mundo Industrializado no Século 
XIX:  
1- Transformações económicas, sociais e 
culturais  
2- O caso português 

25% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  
 

Participação Linguagem e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
  

Completude Linguagem e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Debate / Fórum de discussão 
e/ou 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento pessoal e de autonomia  
Consciência e domínio do corpo 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Apresentação Oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
Linguagem e textos 
Raciocínio e Resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

  Expressividade 

Textos diversos 
 

Rigor 
Sensibilidade estética e artística. 
Pensamento crítico e criativo 
Linguagem e textos 
Saber científico técnico e tecnológico. 

Organização 

Expressão escrita 

Criatividade 

Questionários (orais e escritos) 

Compreensão 
 Linguagem e textos 

Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação  
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 9º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: História 

Curso 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

TEMA 9 -A Europa e o Mundo no limiar do 
séc. XX 
1.Hegemonia e declínio da influência 
europeia. 
2. As transformações do após-guerra 
3. Portugal da 1.ª República à Ditadura Militar.                                                
33,(3)% 

 
 

TEMA 10- Da Grande Depressão à 2.ª Guerra 
Mundial 
1. Crise, ditaduras e democracia, na década 
de 30. 
2. A 2.ª Guerra Mundial: violência e reconstrução. 

33,(3)% 
 
 

TEMA 11-Do segundo após-guerra aos 
desafios culturais do nosso tempo / aos anos 
80  
1. A guerra Fria I- parte I (Os EUA e a URSS) 
2. A guerra fria – parte 2 (O dinamismo dos 
países capitalistas). 
3. A guerra Fria – parte 3 (As crises 
petrolíferas dos anos 70) 
TEMA 12. O após Guerra Fria e a 
Globalização.  
4. Estabilidade e instabilidade num mundo 
unipolar 

33,(3)% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  

Participação Linguagem e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 

Completude Linguagem e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Debate / Fórum de discussão 
e/ou 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento pessoal e de autonomia  
Consciência e domínio do corpo 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Apresentação Oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico  
Linguagem e textos 
Raciocínio e Resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

 Expressividade 

Textos diversos 
 

Rigor 
Sensibilidade estética e artística. 
Pensamento crítico e criativo 
Linguagem e textos 
Saber científico técnico e tecnológico. 

Organização 

Expressão escrita 

Criatividade 

Questionários (orais e escritos) 

Compreensão 
 

Linguagem e textos 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação  
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 7º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Geografia 

Curso 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

  

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Tema I: 
A Terra: Estudos e Representações 

     50% 
 

Rubricas 
 

Processo de Trabalho em Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Desenvolvimento pessoal 
Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de Pesquisa (avaliação do produto)  
e, ou 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e Comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Tema II: 
O Meio Natural 

                     50% 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Informação e Comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 8º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Geografia 

Curso 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Tema III: 
População e Povoamento  

50% 
 

Rubricas 
 

Processo de Trabalho em Individual 

Participação  Relacionamento interpessoal 
 Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 Desenvolvimento pessoal 
 Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de Pesquisa (avaliação do produto)  
e, ou 

Completude  Raciocínio e resolução de problemas 
 Informação e Comunicação 
 Saber científico, técnico e tecnológico 
 Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Tema IV: 
As atividades económicas 

50% 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
 Linguagens e Textos 
 Raciocínio e Resolução de Problemas 
 Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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.Ano Letivo: 2020/2021 

Ano de Escolaridade: 9º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Geografia 

Curso 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Tema V: 
Contrastes de Desenvolvimento  

50% 

 
Rubricas 

 

Processo de Trabalho em Individual 

Participação 
 Relacionamento interpessoal 
 Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 Desenvolvimento pessoal 
 Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de Pesquisa (avaliação do produto)  
e, ou 

Completude 
 Raciocínio e resolução de problemas 
 Informação e Comunicação 
 Saber científico, técnico e tecnológico 
 Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Tema VI: 
Ambiente e Sociedade 

 50% 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
 Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
 Linguagens e Textos 
 Raciocínio e Resolução de Problemas 
 Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 10º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Geografia A 

Curso Ciências Socioeconómicas 
Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA EUROPA E NO 
MUNDO 
10% 

 
Rubricas 

 

Processo de Trabalho em Individual 

Participação  Relacionamento interpessoal 
 Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 Desenvolvimento pessoal 
 Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de Pesquisa (avaliação do produto)  
e, ou 

Completude  Raciocínio e resolução de problemas 
 Informação e Comunicação 
 Saber científico, técnico e tecnológico 
 Pensamento crítico e pensamento criativo A POPULAÇÃO 

45% 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
 Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
 Linguagens e Textos 
 Raciocínio e Resolução de Problemas 
 Linguagens e Textos 

Correção 

OS RECURSOS 
NATURAIS 

45% 

Coerência 

Expressividade 

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 11º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Geografia A 

Curso Ciências Socioeconómicas 
Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

  

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

OS ESPAÇOS ORGANIZADOS PELA 
POPULAÇÃO 

40% 

 
Rubricas 

 

Processo de Trabalho em Individual 

Participação  Relacionamento interpessoal 
 Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 Desenvolvimento pessoal 
 Relacionamento interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de Pesquisa (avaliação do produto)  
e, ou 

Completude  Raciocínio e resolução de problemas 
 Informação e Comunicação 
 Saber científico, técnico e tecnológico 
 Pensamento crítico e pensamento criativo 

A POPULAÇÃO,COMO SE MOVIMENTA E 
COMO COMUNICA 

40% 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
 Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
 Linguagens e Textos 
 Raciocínio e Resolução de Problemas 
 Linguagens e Textos 

Correção 

A INTEGRAÇÃO DE PORTUGAL NA UNIÃO 
EUROPEIA: NOVOS DESAFIOS, NOVAS 

OPORTUNIDADES 
20% 

Coerência 

Expressividade 

Questionários (orais escritos) 
Compreensão Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º ao 12º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: EMRC 

Curso 2º e 3º CEB e CIENTÍFICO-
HUMANIÍSTICOS 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

  

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Religião e experiência religiosa 
30% 

 
Cultura cristã e visão cristã da vida 

40% 
 

Ética e Moral 
30% 

Rubricas 
 

  Processo de trabalho individual 
 

Participação 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

  Processo de trabalho em grupo 
e/ou 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 
Bem-estar, saúde e ambiente 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

  Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 

Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

  Debate/Fórum 
e/ou 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Opinião oral 
e/ou 

Persuasão Pensamento crítico e pensamento criativo 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Informação e comunicação 
Consciência e domínio do corpo 

Organização 

Adequação  

Correção 

Opinião escrita 
e/ou 

Persuasão 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

Pertinência 

Coesão 

Correção 

Exposição oral 
e/ou 

Elucidação Saber científico, técnico e tecnológico 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Informação e comunicação 
Consciência e domínio do corpo 

Organização 

Adequação 

Correção 

 Portefólio 
Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Desenvolvimento pessoal e autonomia Organização 
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Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 
 Contributo pessoal  

Questionários (orais e escritos) 
Compreensão Informação e comunicação 

Saber científico, técnico e tecnológico Aplicação 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 10º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Filosofia 

Cursos CIENTÍFICO-HUMANIÍSTICOS 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
TEMA - Abordagem introdutória à filosofia e 
ao filosofar 
            - Racionalidade argumentativa da 
filosofia e a dimensão discursiva do trabalho 
filosófico 

33(3)% 
 

TEMA - A ação humana e os valores 
           - Ação humana - análise e 
compreensão do agir 
           - A dimensão ético política - análise e 
compreensão da experiência convivencial 
(Ética) 
           - Ética, direito e política - liberdade e 
justiça social; igualdade e diferenças; justiça 
e equidade (Filosofia Política) 

33(3)% 
 

TEMA - Temas/problemas do mundo 
contemporâneo 

33(3)% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  
 

Participação 
Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
  

Completude 
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor 
Saber científico, técnico e tecnológico  
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Relatório 
 

Objetividade 
Linguagens e textos  
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Rigor 

Estruturação 

  Reflexão 

Questionários (escritos) 
Rigor Linguagem e textos 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico Correção 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 11º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Filosofia 

Cursos CIENTÍFICO-HUMANIÍSTICOS 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
TEMA - Racionalidade argumentativa e 
filosofia 

33(3)% 
 

TEMA - O conhecimento e a racionalidade 
científica e tecnológica 
           - Descrição e interpretação da 
atividade cognoscitiva (Filosofia do 
Conhecimento) 
           - Estatuto do conhecimento científico 
(filosofia da Ciência) 
           - A dimensão religiosa - análise e 
compreensão da experiência religiosa 
(Filosofia da Religião) 

33(3)% 
 

TEMA - Temas/problemas da cultura 
científico-tecnológica, de arte e religião 

33(3)% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  

Participação Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 

Completude Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico  
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Relatório 

Objetividade Linguagens e textos  
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Rigor 

Estruturação 

  Reflexão 

Questionários (escritos) 
Rigor Linguagem e textos 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico Correção 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 12º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Psicologia 

Cursos CIENTÍFICO-HUMANIÍSTICOS 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
TEMA - Processos biológicos 

25% 
 

TEMA - Processos sociais 
25% 

 
TEMA - Processos mentais 

25% 
 
TEMA - Perspetivas do desenvolvimento 
humano 

25% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual  
 

Participação Linguagens e textos 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Consciência e domínio do corpo 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
  

Completude Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou  

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico  
Linguagens e textos 
Raciocínio e resolução de problemas  
Consciência e domínio do corpo 
Relacionamento interpessoal 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Relatório 
 

Objetividade Linguagens e textos  
Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Rigor 

Estruturação 

  Reflexão 

Questionários (escritos) 
Rigor Linguagem e textos 

Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico Correção 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 10º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Economia 

Curso CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
● A atividade económica e a ciência 

económica (14,28%) 

 

● Necessidades e consumo (14,28%) 

 

● A produção de bens e serviços 

(14,28%) 

 

● Preços e mercados (14,28%) 

 

● Moeda e inflação (14,28%) 

 

● Rendimentos e distribuição dos 

rendimentos (14,28%) 

 

● Utilização dos rendimentos 

(14,28%) 

25% 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual 
 

Participação 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Relacionamento Interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Resolução de exercícios / Problemas 
e/ou 

Compreensão 
Linguagens e Textos 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

 
Debate / fórum 

 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e Comunicação 
Linguagem e textos 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Questionários (orais e escritos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 11º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Economia 

Curso CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
● Os agentes económicos e o circuito 

económico (20%) 

 

● A Contabilidade nacional (20%) 

 

● As relações económicas com o 

Resto do Mundo (20%) 

 

● A intervenção do Estado na 

economia (20%) 

 

● A economia portuguesa no 

contexto da União Europeia (20%) 

 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual 
 

Participação 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Relacionamento Interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Resolução de exercícios / Problemas 
e/ou 

Compreensão 
Linguagens e Textos 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

 
Debate / fórum 

 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e Comunicação 
Linguagem e textos 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Questionários (orais e escritos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 12º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Economia 
 

Curso CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

TEMAS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
● Crescimento e Desenvolvimento (25%) 

 

● A globalização e a regionalização 

económica (25%) 

 

● O desenvolvimento e a utilização 

dos recursos (25%) 

 

● O desenvolvimento e os direitos 

humanos (25%) 

 
Rubricas 

 

Processo de trabalho individual 
 

Participação 
Informação e Comunicação 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Relacionamento Interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 
e/ou 
 

Completude 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Estruturação 

Rigor 

Reflexão 

Resolução de exercícios / Problemas 
e/ou 

Compreensão 
Linguagens e Textos 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

Sistematização 

Raciocínio 

Reflexão 

Apresentação oral (em Ciência) 
e/ou 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 
Linguagens e Textos 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

 
Debate / fórum 

 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e Comunicação 
Linguagem e textos 

Persuasão 

Pertinência 

Correção 

Questionários (orais e escritos) Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 2º e 3º CEB 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento 

Curso 2º  e 3º CEB 
Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Atitude Colaborativa 
30% 
Relacionamento Interpessoal 
30% 
Conhecimento / Compreensão do Mundo 
40% 
 
 

Rubricas 

 
Debate / Fórum 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Pensamento Crítico 
Informação e Comunicação 

Persuasão 
Pertinência 
Correção 

e/ou 

 
Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Negociação 
Resiliência 
Responsabilidade 

e/ou 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 
Responsabilidade 
Relacionamento 

e/ou 

Trabalho de pesquisa (Avaliação do produto) Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 
Informação e Comunicação 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e Pensamento 
Criativo 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º ao 12º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

Disciplina: Educação Física 

Curso 2º e 3º CEB e CIENTÍFICO-
HUMANIÍSTICOS 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º226-A/2018, de 07 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
Atividades Físicas Desportivas 

(60%) 
 
 

Aptidão Física 
(20%) 

 
 

Conhecimentos  

(20%) 

Rubricas 
 

Atletismo 
e/ou 

Cooperação Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Bem-estar, saúde ambiente 

Correção Técnica 
Amplitude / Tempo de execução 
Persistência 

Situação de Jogo (formal ou reduzido) 
e/ou 

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

Correção Técnica e Tática 
Aplicação (de Regras de Jogo) 
Persistência 

Exercício Critério 
e/ou 

Cooperação Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Informação e comunicação 

  Bem-estar, saúde ambiente 

Correção Técnica 
Consistência 
Persistência 

  FITescola 
e/ou 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
Bem-estar, saúde ambiente 

Correção Técnica 
Amplitude / Tempo de execução / n.º 
repetições 
Persistência 

  Processo de Trabalho Individual 

Participação Informação e Comunicação 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Relacionamento Interpessoal 

Autonomia 

Responsabilidade 
Relacionamento 

Trabalho de Pesquisa (Avaliação do Produto) 
e/ou 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e Comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 

Estruturação 
Rigor 
Reflexão 

Questionário (escrito ou oral) Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

*1 o facto de constarem vários processos de recolha de informação não significa que o docente os realize na totalidade em cada período. *2 em cada período letivo serão utilizadas pelo menos três rubricas 
. 
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º e 6º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

Disciplina: Educação Musical 

Curso: 2º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
Apropriação e Reflexão 

 
 
 
Interpretação e Comunicação 

 
 
 

Experimentação e Criação 
 
 
 

100% 
 

Nota: Todos os domínios são 
avaliados de forma integrada 

 

Rubricas 
 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Trabalho Prático 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Consciência e domínio do corpo 
Sensibilidade estética e artística 
Pensamento criativo 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza/ Composição 

Autonomia 

Criatividade 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
   Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

   Processo de trabalho em grupo 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

   Leitura musical 

Postura Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Informação e comunicação 

Decifração 

Fluência 

   Execução Instrumental individual 

Postura Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 

Técnica 

Interpretação 

Questionário (escrito ou oral) Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

* O facto de constarem vários processos de recolha de informação não significa que o docente os realize na totalidade em cada período.  

 



 
 

 
 68 

Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 7º e 8º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

Disciplina: Educação Musical 

Curso: 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

 
Apropriação e Reflexão 

 
 

 
          Interpretação e Comunicação 

 
 
 

Experimentação e Criação 
 
 
 

100% 
 

Nota: Todos os domínios são avaliados de forma 
integrada 

 

Rubricas 
 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Trabalho Prático 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Consciência e domínio do corpo 
Sensibilidade estética e artística 
Pensamento criativo 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza /Composição 

Autonomia 

Criatividade 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

   Processo de trabalho em grupo 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

 
   Execução Instrumental individual 

Postura Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 

Técnica 

Interpretação 

   Performance Artística Individual 

Desenvoltura Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Sensibilidade estética e artística 
Pensamento criativo 

Aparência 

Técnica 

* o facto de constarem vários processos de recolha de informação não significa que o docente os realize na totalidade em cada período.  
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º e 6º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

Disciplina: Educação Tecnológica 

Curso: 2º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Processos Tecnológicos 
 
 
 

Recursos e Utilizações 
 Tecnológicas 

 
 
 

Tecnologia e Sociedade 
 
 
 

100% 
 

Nota: Todos os domínios são 
avaliados de forma integrada 

 

Rubricas 
 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Debate/Fórum 

Rigor Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Consciência e domínio do corpo 

Sensibilidade estética e artística 

Pensamento criativo 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Persuasão  

Pertinência 

Correção 

Trabalho Prático 

Responsabilidade 

Relacionamento interpessoal 
   Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza/ Composição 

Autonomia 

Criatividade 

Processo de trabalho individual 

Participação 
Relacionamento interpessoal 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

 
Processo de trabalho em grupo 

Cooperação 
Consciência e domínio do corpo 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Informação e comunicação 

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

Questionário (escrito ou oral) Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

* O facto de constarem vários processos de recolha de informação não significa que o docente os realize na totalidade em cada período.  
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 5º e 6º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

Disciplina: Educação Visual 

Curso: 2º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Apropriação e Reflexão 
 
 
 

Interpretação e Comunicação 
 
 
 

Experimentação e Criação 
 
 
 

100% 
 

Nota: Todos os domínios são 
avaliados de forma integrada 

 

Rubricas 
 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Debate/Fórum 

Rigor 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

Persuasão  

Pertinência 

Correção 

   Trabalho Prático 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Consciência e domínio do corpo 
Sensibilidade estética e artística 
Pensamento criativo  
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza /Composição 

Autonomia 

Criatividade 

Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

  Processo de trabalho em grupo 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 

Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e autonomia  

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

Questionário (escrito ou oral) Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

* O facto de constarem vários processos de recolha de informação não significa que o docente os realize na totalidade em cada período.  
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Ano Letivo: 2020/2021 
Ano de Escolaridade: 7º, 8º e 9º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

Disciplina: Educação Visual 

Curso: 3º CEB 
Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Apropriação e Reflexão 
 
 
 

Interpretação e Comunicação 
 
 
 

Experimentação e Criação 
 
 
 

100% 
 

Nota: Todos os domínios são 
avaliados de forma integrada 

 

Rubricas 
 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas  

Correção 

Coerência 

Expressividade 

Debate/Fórum 

Rigor 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Pensamento crítico 
Informação e comunicação 
Linguagens e textos 

Persuasão  

Pertinência 

Correção 

Trabalho Prático 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Consciência e domínio do corpo 
Sensibilidade estética e artística 
Pensamento criativo 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza/ Composição 

Autonomia 

Criatividade 

 
Processo de trabalho individual 

Participação 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento 

Processo de trabalho em grupo 

Cooperação 
Relacionamento interpessoal 

Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e autonomia  

Negociação 

Resiliência 

Responsabilidade 

Portefólio de Artes Visuais 

Domínio (de materiais e de técnicas) Sensibilidade estética e artística 
Pensamento crítico 
Pensamento criativo 
 

Composição 

Análise 

Criatividade 

* O facto de constarem vários processos de recolha de informação não significa que o docente os realize na totalidade em cada período.  

 

 

 
 


