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INTRODUÇÃO 

 

1 — A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e 

da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo 

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

aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 

 2 — 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, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 

das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

3 — Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao 

tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do 

trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

4 — As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas seja 

no âmbito da avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão pedagógica da escola, seja no âmbito da avaliação externa, com a intervenção de 

avaliadores externos ou da responsabilidade dos serviços ou organismos da área 

governativa da Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes 

objetivos:  

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que 

conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do 

sucesso escolar;  

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

c) Certificar aprendizagens. 

5 — Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e 

externa das aprendizagens, no que respeita ao desempenho dos alunos e ao 

desenvolvimento do currículo, a análise dos dados recolhidos deve valorizar leituras de 

complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. (decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho) 
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A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do 

percurso escolar e tem por objetivo melhorar a qualidade do ensino e deve ser utilizada 

por professores e alunos para, em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem. 

 

A avaliação tem ainda por objetivo retificar procedimentos e reajustar o ensino das 

diversas disciplinas em função dos objetivos curriculares fixados. (cf. DN-24/2012 de 6 de 

dezembro - revogado) 

 

Os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos de cada nível e 

de cada ciclo de ensino têm como referência os programas das disciplinas e áreas 

curriculares disciplinares, as metas curriculares a atingir por ano de escolaridade e ciclo de 

ensino, homologadas por despacho do membro do governo responsável pela área da 

educação, tendo em conta o calendário de implementação das Metas Curriculares 

constante no anexo I do Despacho n.º 15971/2012, de 14 de Dezembro bem como as 

Aprendizagens Essenciais no Ensino Básico (homologadas pelo Despacho nº 6944-A/2018, de 

19 de julho) e no Ensino Secundário (homologadas pelo Despacho nº 8476-A/2018, de 31 de 

agosto).  

 

Os processos de avaliação interna serão acompanhados de provas e exames de forma a 

permitir a obtenção de resultados fiáveis sobre a aprendizagem, fornecendo indicadores da 

consecução das metas curriculares e dos conteúdos disciplinares definidos para cada 

disciplina. (DL 139/2012 de 5 de Julho e Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho) 

 

Para certificar a conclusão de um curso profissional não é considerada a realização de 

exames finais nacionais. (DL 139/2012, artº 31º, Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e 

Portaria nº 23-A/2018, de 23 de agosto) 

 

Compete ao conselho pedagógico definir, no início do ano letivo, os critérios de 

avaliação para cada ano de escolaridade e disciplina, sob proposta dos departamentos 

curriculares, contemplando critérios de avaliação da componente prática e/ou 

experimental, de acordo com a natureza das disciplinas. Estes são operacionalizados pelo 

conselho de turma e divulgados pelos órgãos de gestão e administração da escola aos vários 

intervenientes. 

 

A avaliação externa tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais (AE), 

enquanto denominador curricular comum, devendo ainda contemplar a avaliação da 
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capacidade de mobilização e de integração dos saberes disciplinares, com especial enfoque 

nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 143, de 26 de julho de 2017. 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO 

O ensino básico compreende três ciclos sequenciais, (lei de bases do sistema educativo, 

artº 8º) sendo o 1º de quatro anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos. 

Os cursos do ensino secundário têm a duração de três anos e organizam-se (LBSE, art.º 

10º) segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de cursos 

predominantemente orientados para a vida ativa ou para o prosseguimento de estudos. 

 

OBJETIVOS 

Ensino Básico 

Os objetivos específicos de cada ciclo integram-se nos objetivos gerais do ensino básico, 

(LBSE, art.º 8º), de acordo com o desenvolvimento etário correspondente, tendo em 

atenção as seguintes particularidades: 

a) Para o 1º ciclo, o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e progressivo 

domínio da leitura e da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do 

meio físico e social e das expressões plástica, dramática, musical e motora; 

b) Para o 2.o ciclo, a formação humanística, artística, física e desportiva, científica 

e tecnológica e a educação moral e cívica, visando habilitar os alunos a assimilar e 

interpretar crítica e criativamente a informação, possibilitando a aquisição de 

métodos e instrumentos de trabalho e de conhecimento que permitam o 

prosseguimento da sua formação, numa perspetiva do desenvolvimento de atitudes 

ativas e conscientes perante a comunidade e os seus problemas mais importantes; 

c) Para o 3º ciclo, a aquisição sistemática e diferenciada da cultura moderna, nas 

suas dimensões humanística, literária, artística, física e desportiva, científica e 
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tecnológica, indispensável ao ingresso na vida ativa e ao prosseguimento de 

estudos, bem como a orientação escolar e profissional que faculte a opção de 

formação subsequente ou de inserção na vida ativa, com respeito pela realização 

autónoma da pessoa humana. 

Ensino Secundário 

O ensino secundário (LBSE, art.º 9º) tem por objetivos: 

a) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade 

científica e o aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura 

humanística, artística, científica e técnica que constituam suporte cognitivo e 

metodológico apropriado para o eventual prosseguimento de estudos e para a 

inserção na vida ativa; 

b) Facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações 

estéticas e culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão artística; 

c) Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado 

assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na experimentação; 

d) Formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço 

pelos valores permanentes da sociedade, em geral, e da cultura portuguesa, em 

particular, jovens interessados na resolução dos problemas do País e sensibilizados 

para os problemas da comunidade internacional; 

e) Facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os 

mecanismos de aproximação entre a escola, a vida ativa e a comunidade e 

dinamizando a função inovadora e interventora da escola; 

f) Favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação 

técnica e tecnológica, com vista à entrada no mundo do trabalho; 

g) Criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento 

de atitudes de reflexão metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de 

disponibilidade e adaptação à mudança. 
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COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES 

A clarificação das competências a alcançar toma como referentes os pressupostos da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, sustentando-se num conjunto de valores e de princípios 

enunciados no Currículo Nacional do Ensino Básico e Secundário que seguidamente se 

transcrevem: 

- A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

- A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

- O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas 

pertenças e opções; 

- A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

- O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

- O desenvolvimento da comunicação intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e 

pelo estudo; 

- A construção de uma consciência ecológica, conducente à valorização e preservação 

do património natural e cultural; 

- A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que 

regulam o relacionamento com o saber e com os outros. 

O desenvolvimento de competências pressupõe que todas as áreas curriculares atuem 

em convergência e explicitem a forma como se pretende operacionalizar a sua articulação 

transversal em cada campo específico do saber e no contexto de aprendizagem do aluno.  

O Currículo Nacional explicita ainda um conjunto de ações relativas à prática docente 

que se reconhecem essenciais para o adequado desenvolvimento de cada competência nas 

diferentes áreas e dimensões dos diferentes currículos da educação básica e secundária. 

 

CONTEÚDOS 

Os conteúdos programáticos estão definidos a nível nacional ou local, consoante os 

casos. 

A Escola encontra-se hoje perante uma situação complexa e premente de melhoria do 

nível educativo real das populações. O seu grande problema é o de responder 

satisfatoriamente a todos, garantindo-lhes um bom apetrechamento educativo – sendo 
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esses todos cada vez mais diferentes (Roldão, 1998). É, pois, importante a adequação que 

cada escola faz do currículo nacional, pensado para o contexto e para a aprendizagem de 

alunos concretos. 

No Currículo Nacional do Ensino Básico e Secundário são definidas as competências de 

carácter geral a desenvolver ao longo de todo o Ensino assim como as Competências 

Específicas que dizem respeito a cada uma das disciplinas e áreas disciplinares.  

A noção de competência integra conhecimentos, capacidades e atitudes e pode ser 

entendida como saber em ação. 

As aprendizagens socializadoras garantem a formação moral e crítica na apropriação dos 

saberes e no desenvolvimento das conceções científicas. 

As formas de organização do trabalho escolar contribuem para o exercício das trocas 

culturais, da circulação partilhada da informação e da criação de hábitos de interajuda em 

todas as atividades educativas. 

Os métodos e as técnicas a utilizar no processo de aprendizagem hão-de, por 

conseguinte, reproduzir as formas de autonomia e de solidariedade que a educação 

democrática exige. 

Nas disciplinas e áreas curriculares disciplinares e nas disciplinas de oferta curricular 

complementar, devem ser elaboradas as respetivas planificações a médio e a longo prazo, 

tendo em conta a articulação horizontal e vertical e entre ciclos, quer ao nível disciplinar, 

quer ao nível interdisciplinar, de modo a clarificar convergências entre os diferentes 

programas curriculares e a promover um ensino integrador de conhecimentos bem como 

desenvolver as competências definidas.  

Devem, assim, criar-se mecanismos adequados de cooperação e comunicação entre os 

docentes, nomeadamente ao nível dos Departamentos Curriculares e Conselhos de Turma.  

Na seleção, sequencialidade e articulação de conteúdos, os grupos disciplinares, os 

conselhos de turma e os docentes titulares de turma devem ter em conta o contexto da 

escola e do grupo turma. 

No que respeita ao 1.º Ciclo, as aprendizagens devem ser ativas, significativas, 

diversificadas, integradoras e socializadoras de forma a garantir o direito ao sucesso 

escolar de cada aluno. 

As aprendizagens ativas pressupõem que os alunos tenham a oportunidade de viver 

situações estimulantes de trabalho escolar que vão da atividade física e da manipulação 
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dos objetos e meios didáticos, à descoberta permanente de novos percursos e de outros 

saberes. 

Tal desafio aponta para conceções alternativas que mobilizem a inteligência para 

projetos decorrentes do quotidiano dos alunos e das atividades exploratórias que lhes 

deverão ser proporcionadas sistematicamente. 

As aprendizagens significativas relacionam-se com as vivências efetivamente realizadas 

pelos alunos fora ou dentro da escola e que decorrem da sua história pessoal ou que a ela 

se ligam. 

São igualmente significativos os saberes que correspondem a interesses das próprias 

crianças. 

As aprendizagens diversificadas apontam para a vantagem, largamente conhecida, da 

utilização de recursos variados que permitam uma pluralidade de enfoques dos conteúdos 

abordados. 

Variar os materiais, as técnicas e processos de desenvolvimento de um conteúdo, são 

condições que se associam a igual necessidade de diversificar as modalidades do trabalho 

escolar e as formas de comunicação e de troca dos conhecimentos adquiridos. 

As aprendizagens integradas decorrem das realidades vivenciais ou imaginadas que 

possam ter sentido na cultura de cada aluno. 

As experiências e os saberes anteriormente adquiridos recriam e integram, no 

conhecimento, as novas descobertas. 

As aprendizagens socializadoras garantem a formação moral e critica na apropriação dos 

saberes e no desenvolvimento das conceções científicas. 

No que respeita aos cursos profissionais de nível secundário, existe um referencial 

temporal de três anos letivos com uma estrutura modular; estes privilegiam a inserção dos 

alunos na vida ativa e visam o desenvolvimento de capacidades para o exercício de uma 

profissão, possibilitando tanto uma formação pós-secundária como acesso ao ensino 

superior.  

 

METAS CURRICULARES - APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

As Metas Curriculares (Desp. 15971/2012 de 14 de dezembro) identificam as 

aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos em cada disciplina, por ano de 
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escolaridade ou, quando isso se justifique, por ciclo, realçando o que dos programas deve 

ser objeto primordial de ensino. 

Sendo específicas de cada disciplina ou área disciplinar, as Metas Curriculares 

identificam os desempenhos que traduzem os conhecimentos a adquirir e as capacidades 

que se querem ver desenvolvidas, respeitando a ordem de progressão da sua aquisição. São 

meio privilegiado de apoio à planificação e à organização do ensino, incluindo a produção 

de materiais didáticos, e constituem -se como referencial para a avaliação interna e 

externa, com especial relevância para as provas de aferição do ensino básico, provas finais 

do 3º ciclo e exames nacionais. 

As Aprendizagens Essenciais no Ensino Básico  (homologadas pelo Despacho nº 6944-

A/2018, de 19 de julho) e no Ensino Secundário (homologadas pelo Despacho nº 8476-

A/2018, de 31 de agosto correspondem a um conjunto comum de conhecimentos a 

adquirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, 

indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem como de 

capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada 

componente do currículo ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de 

escolaridade ou de formação. Os documentos designados por Aprendizagens Essenciais 

apresentam, ainda, o racional específico de cada disciplina, bem como as acções 

estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos, visando o desenvolvimento das 

áreas de competências nele inscritas. 

 

METODOLOGIAS 

Pedagogia Diferenciada 

Permite dar resposta individualizada às necessidades específicas de cada aluno. 

Flexibilização Curricular 

Pressupõe-se que se desenhe um projeto de forma aberta, possibilitando que, num dado 

contexto, se proceda à organização flexível da estrutura e dos processos que melhor 

conduzam às aprendizagens pretendidas. 

Avaliação Formativa e Diferenciação Pedagógica 

A avaliação do processo de construção dos conhecimentos, num determinado contexto 

educativo, fornece um diagnóstico individualizado, reorientando o trabalho de formação 

em função dos interesses expressos e das dificuldades diagnosticadas. 
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A avaliação formativa conduz à diferenciação da ato pedagógico no sentido do ajustamento 

dos projetos às características pessoais e culturais do aluno. Diferenciar é, também, 

fornecer ao aluno a possibilidade de escolha da sua forma de abordar o saber. 

Adequação curricular 

A adequação curricular relaciona-se com a diferenciação, mas associa-se mais diretamente 

às características psicológicas do aluno/turma. Por exemplo, adequar um tema a uma 

criança ou a um jovem significa tratá-lo para que cada um possa compreendê-lo de acordo 

com os instrumentos de conhecimento que possui. É essencial entender os mecanismos 

cognitivos, culturais, afetivos das crianças e dos jovens, e investir em opções e estratégias 

que se enquadram nesse perfil. Desse modo, conseguirão dominar, de forma mais 

significativa, as competências e saberes de que precisam na vida pessoal e social. 

O Trabalho de Projeto e outras metodologias ativas 

Utilizar estratégias que incentivem o aprender a aprender (ateliers, trabalho de grupo, 

trabalho independente, utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação...) e o 

aprender fazendo. 

Privilegiar atividades interdisciplinares através de temas integradores e de objetivos 

comuns. 

Utilizar o ensino experimental (método científico), o ensino artístico e tecnológico; 

práticas a implementar com frequência. 

Praticar uma avaliação formativa que oriente as atividades diferenciadas e que incentive a 

autoavaliação/metacognição, estimulando a formação de jovens autónomos e 

responsáveis. 
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2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS CURRICULOS 

 

O DL 139/2012 de 5 de julho e o Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e 

secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver 

pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e 

secundário; aplica-se às diversas ofertas curriculares dos ensinos básico e secundário 

ministradas em estabelecimentos de ensino público. 

 

CURRÍCULO 

(DL 139/2012, artº 2º) 

Entende–se por currículo o conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente 

articulados, constituem a base da organização do ensino e da avaliação do desempenho dos 

alunos, assim como outros princípios orientadores aprovados com o mesmo objetivo. 

O currículo concretiza-se em planos de estudo elaborados em consonância com as 

matrizes curriculares 

Os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos de cada nível e 

de cada ciclo de ensino têm como referência os programas das disciplinas, bem como as 

metas curriculares a atingir por ano de escolaridade e ciclo de ensino, homologados por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. (DL 91/2013 de 10 de 

julho, artº 2º) 

As estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo são objeto de planos de 

atividades, integrados no respetivo projeto educativo, adaptados às características das 

turmas, através de programas próprios, a desenvolver pelos professores titulares de turma, 

em articulação com o conselho de docentes, ou pelo conselho de turma, consoante os 

ciclos. 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica, desenvolvida em 

complemento com a família. (Lei 5/97 de 10 de fevereiro) 
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Destina-se a crianças entre os 3 anos e a idade de ingresso na escolaridade obrigatória.  

É ministrada em estabelecimentos de educação pré-escolar da rede nacional que 

asseguram atividades vocacionadas para o desenvolvimento das crianças, proporcionando-

lhes: 

 Atividades educativas, da responsabilidade do educador de infância. Estas 

atividades têm a duração de 5 horas diárias; 

 Atividades da componente de apoio à família, da responsabilidade das autarquias, 

das associações de pais e das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Estas 

consistem em atividades de animação socioeducativa (prolongamento de horário) e 

em serviço de refeição. 

São objetivos da educação pré-escolar (Lei 5/97, artº 10º): 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências 

de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como 

membro da sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso 

da aprendizagem; 

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas; 

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, 

designadamente no âmbito da saúde individual e colectiva; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, 

promovendo a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações 

de efetiva colaboração com a comunidade. 

A atividade educativa neste nível de educação tem como referência o estabelecido no 

documento Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016). Estas orientações 
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definem um conjunto de princípios gerais pedagógicos e organizativos de apoio ao 

educador de infância na tomada de decisões sobre o processo educativo a desenvolver com 

as crianças. 

Sendo uma referência comum para todos os educadores de infância que trabalham na 

rede nacional de educação pré-escolar, este documento não é um programa. Enuncia 

orientações comuns, mas prevê a possibilidade de o docente assumir diversas opções 

educativas, devidamente fundamentadas. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO 

(DL 139/2012, artº 8º (3º/4º anos) e DL nº 55/2018 (1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º anos)) 

As matrizes curriculares dos três ciclos do ensino básico integram: 

a) disciplinas (DL 91/2013, artº 8º); 

b) Carga horária semanal mínima de cada uma das disciplinas; 

c) Carga horária total a cumprir. 

 

O desenvolvimento das disciplinas (DL 91/2013, artº 8º) assume especificidades 

próprias, de acordo com as características de cada ciclo, sendo da responsabilidade do 

professor titular de turma, no caso do 1.º ciclo, em articulação com o conselho de 

docentes, e do conselho de turma, no caso dos 2.º e 3.º ciclos. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA FLEXIBILIDADE CURRICULAR  

(Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de Julho – 1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º anos) 

Princípios orientadores 

(artº 4º) 

A conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens do currículo dos ensinos 

básico e secundário, assente numa definição curricular nacional, presidem os seguintes 

princípios orientadores: 

a) Promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, assente numa 

abordagem multinível, no reforço da intervenção curricular das escolas e no carácter 

formativo da avaliação, de modo que todos os alunos consigam adquirir os 
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conhecimentos e desenvolver as competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) Concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular, possibilitando às 

escolas a identificação de opções curriculares eficazes, adequadas ao contexto, 

enquadradas no projeto educativo e noutros instrumentos estruturantes da escola; 

c) Garantia de uma escola inclusiva, que promove a  igualdade e a não discriminação, 

cuja diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondem à 

heterogeneidade dos alunos, eliminando obstáculos e estereótipos no acesso ao 

currículo e às aprendizagens, assente numa abordagem multinível, que integra medidas 

universais, selectivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

d) Reconhecimento dos professores enquanto agentes principais do desenvolvimento do 

currículo, com um papel fundamental na sua avaliação, na reflexão sobre as opções a 

tomar, na sua exequibilidade e adequação aos contextos de cada comunidade escolar; 

e) Envolvimento dos alunos e encarregados de educação na identificação das opções 

curriculares da escola; 

f) Promoção de maior articulação entre os três ciclos do ensino básico e o ensino 

secundário, assumindo uma gestão  integrada, articulada e sequencialidade progressiva 

do currículo; 

g) Valorização da identidade do ensino secundário enquanto nível de ensino que oferece 

aos alunos diferentes vias que procuram responder aos seus interesses vocacionais, 

livres de estereótipos, e permitem a consecução da escolaridade obrigatória, a inserção 

no mundo do trabalho e o prosseguimento de estudos para todos; 

h) Mobilização dos agentes educativos para a promoção do sucesso educativo de todos 

os alunos, assente numa lógica de co-autoria curricular e de responsabilidade 

partilhada; 

i) Valorização da gestão e leccionação interdisciplinar e articulada do currículo, 

designadamente através do desenvolvimento de projectos que aglutinem aprendizagens 

das várias disciplinas, planeados, realizados e avaliados pelo conjunto dos professores 

do conselho de turma ou ano de escolaridade; 

j) Flexibilidade contextualizada na forma de organização dos alunos e do trabalho e na 

gestão do currículo, utilizando os métodos, as abordagens e os procedimentos que se 

revelem mais adequados para que todos os alunos alcancem o perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória; 

k) Conceção de um currículo integrador, que agregue todas as atividades e projetos da 

escola, assumindo –os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências pelos alunos; 
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l) Valorização dos percursos e progressos realizados porcada aluno como condição para o 

sucesso e concretização das suas potencialidades máximas; 

m) Assunção da importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da 

mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, 

promovendo o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e 

interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo; 

n) Valorização da língua e da cultura portuguesas, enquanto veículos de identidade 

nacional; 

o) Valorização das línguas estrangeiras, enquanto veículos de identidade global e 

multicultural e de facilitação do acesso à informação e à tecnologia; 

p) Valorização da diversidade linguística dos alunos e da comunidade, enquanto 

expressão da identidade individual e coletiva; 

q) Assunção das artes, das ciências e tecnologias, do desporto e das humanidades como 

componentes estruturantes da matriz curricular das diversas ofertas educativas e 

formativas; 

r) Promoção da educação para a cidadania e do desenvolvimento pessoal, interpessoal, 

e de intervenção social, ao longo de toda a escolaridade obrigatória;  

s) Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, na realização 

e na avaliação do ensino e das aprendizagens;  

t) Afirmação da avaliação das aprendizagens como parte integrante da gestão do 

currículo enquanto instrumento ao serviço do ensino e das aprendizagens; 

u) Promoção da capacidade reguladora dos instrumentos de avaliação externa, 

valorizando uma intervenção atempada e rigorosa, sustentada pela informação 

decorrente do processo de aferição, no sentido de superar dificuldades nos diferentes 

domínios curriculares; 

v) Valorização da complementaridade entre os processos de avaliação interna e externa 

das aprendizagens; 

x) Reconhecimento da importância da avaliação interna e externa, bem como de outras 

modalidades específicas de avaliação que convoquem avaliadores externos, para efeitos 

de certificação dos ensinos básico e secundário 

  

Finalidade 

(artº 6º) 
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O currículo visa garantir que todos os alunos, independentemente da oferta educativa e 

formativa que frequentam, alcançam as competências definidas no Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 

Com vista a atingir aquela finalidade, e sem prejuízo da autonomia e da flexibilidade 

exercida pela escola, à conceção do currículo subjazem os seguintes princípios: 

a) Acesso ao currículo por todos os alunos num quadro de igualdade de oportunidades, 

assente no reconhecimento de que todos têm capacidade de aprendizagem e de 

desenvolvimento educativo em todas as áreas de estudos; 

b) Coerência e sequencialidade das aprendizagens; 

c) Possibilidade de reorientação do percurso escolar dos alunos nos ciclos e níveis de 

ensino em que existam diversas ofertas educativas e formativas; 

d) Assunção dos projetos e atividades desenvolvidos na comunidade escolar como parte 

integrante do currículo; 

e) Possibilidade de adoção, pelos alunos do ensino secundário, de um percurso 

formativo próprio, através da construção de um plano de estudos alinhado com os seus 

interesses; 

f) Enriquecimento do currículo com a dinamização da componente Oferta 

Complementar através da criação de novas disciplinas no ensino básico;  

g) Dinamização de momentos de apoio à aprendizagem dos alunos; 

h) Acesso a diversos domínios da educação artística; 

i) Oferta a todos os alunos da componente de Cidadania e Desenvolvimento; 

j) Acesso à oferta da disciplina de Português Língua Não Materna a alunos cuja língua 

materna não é o Português, bem como de Português Língua Segunda para alunos surdos; 

k) Promoção de aprendizagens no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação; 

l) A oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular no ensino básico, com natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural, a regulamentar, designadamente quanto 

ao seu âmbito, por portaria do membro do Governo responsável pela área da educação. 

 

Matriz curricular – base 

1 — O currículo dos ensinos básico e secundário integra planos curriculares, que 

apresentam o conjunto de componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares, 

disciplinas e unidades de formação de curta duração, a lecionar por ano de escolaridade, 

ciclo e nível de ensino ou formação, inscritos nas matrizes curriculares -base constantes 

dos anexos I a VIII ao presente decreto -lei e do qual fazem parte integrante. 
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2 — A carga horária das componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares e 

disciplinas inscritas nas matrizes curriculares -base constitui um valor de referência, 

a gerir por cada escola, através da redistribuição dos tempos fixados nas matrizes, 

fundamentada na necessidade de encontrar as respostas pedagogicamente adequadas ao 

contexto da sua comunidade educativa. 

3 — Constitui exceção à carga horária entendida como valor de referência: 

a) A componente de formação artística especializada, nos cursos artísticos 

especializados do ensino básico e a componente científica e técnica artística dos cursos 

artísticos especializados do ensino secundário; 

b) A componente tecnológica dos cursos profissionais; 

c) A componente de formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais e, 

quando exista, dos cursos artísticos especializados do ensino secundário. 

 

Autonomia curricular 

(artº 12º)  

No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, as escolas podem gerir até 25 % do 

total da carga horária por ano de escolaridade, ou, do total da carga horária das 

componentes sociocultural e científica previstas para o ciclo de formação, no caso das 

matrizes com organização por ciclo de formação. 

Tendo em conta o contexto de cada escola, podem ser criados domínios de autonomia 

curricular ou novas disciplinas, não prejudicando a existência das áreas disciplinares e 

disciplinas previstas nas matrizes curriculares -base. 

As novas disciplinas, criadas pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, 

são as que apresentam identidade e documentos curriculares próprios. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 -12º Ano (DL 139/2012, artº 16º) 

 -10º/11º Anos  (DL nº 55/2018, de 8 de julho) 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
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1 — No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente 

Cidadania e Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o disposto nos números 

seguintes. 

2 — Cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania, definindo: 

a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de 

escolaridade; 

b) O modo de organização do trabalho; 

c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as 

aprendizagens a desenvolver; 

d) As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de 

trabalho em rede, com vista à concretização dos projetos; 

e) A avaliação das aprendizagens dos alunos; 

f) A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola. 

3 — A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de 

todas as ofertas educativas e formativas: 

a) Constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, 

com abordagem de natureza interdisciplinar; 

b) Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, 

áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista 

ao cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação 

para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos 

pelos 

alunos de cada turma. 

4 — A escola decide a forma como implementa a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento no ensino secundário, podendo, entre outras opções, adotar: 

a) A oferta como disciplina autónoma; 

b) A prática de coadjuvação, no âmbito de uma disciplina; 

c) O funcionamento em justaposição com outra disciplina; 

d) A abordagem, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e 

projetos, sob coordenação de um dos professores da turma ou grupo de alunos. 

 

DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR 

(Portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 10.º 
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Domínios de autonomia curricular 

1 — Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de 

trabalho interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja planificação deve identificar as 

disciplinas envolvidas e a forma de organização. 

2 — O trabalho em DAC tem por base as Aprendizagens Essenciais com vista ao 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

3 — Os DAC, numa interseção de aprendizagens de diferentes disciplinas, exploram 

percursos pedagógico-didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e ou experimental 

e o desenvolvimento das capacidades de pesquisa, relação e análise, tendo por base, 

designadamente: 

a) Os temas ou problemas abordados sob perspectivas disciplinares, numa abordagem 

interdisciplinar; 

b) Os conceitos, factos, relações, procedimentos, capacidades e competências, na 

sua transversalidade e especificidade disciplinar; 

c) Os géneros textuais associados à produção e transmissão de informação e de 

conhecimento, presentes em todas as disciplinas. 

 

 

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E SITUAÇÕES 

ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Medidas de promoção do sucesso escolar 

- 3º/4º anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril , artº 32.º) 

A partir da informação fornecida pelas diferentes modalidades de avaliação das 

aprendizagens e de outros elementos considerados relevantes, a escola deve adotar 

medidas de promoção do sucesso educativo, a inscrever, sempre que necessário, em planos 

adequados às características específicas dos alunos. 

 

A decisão sobre as medidas a implementar é tomada por cada escola, devendo partir de 

um conhecimento das dificuldades manifestadas pelos alunos e estar centradas em 

respostas pedagógicas alinhadas com a situação diagnosticada, assumindo, sempre que 

aplicável, um caráter transitório. 

No desenvolvimento da sua autonomia e no âmbito do seu projecto educativo, as medidas 

de promoção do sucesso educativo concretizam-se, entre outras, através de: 
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a) Apoio ao estudo, orientado para a satisfação de necessidades específicas, 

contribuindo para um trabalho de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno 

face às dificuldades detetadas; 

b) Atividades de apoio ao estudo através da consolidação e desenvolvimento das 

aprendizagens, visando o reforço do apoio nas disciplinas com maiores níveis de 

insucesso e o acompanhamento da realização de trabalhos que visem a integração 

das aprendizagens de várias áreas disciplinares, a prática de rotinas de pesquisa e 

seleção de informação e a aquisição de métodos de estudo; 

c) Constituição temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e ou 

potencialidades, promovendo, num trabalho de articulação entre docentes, a 

superação das dificuldades e o prosseguimento do trabalho na turma; 

d) Coadjuvação em sala de aula, valorizando -se as experiências e as práticas 

colaborativas que conduzam à melhoria das práticas; 

e) Estabelecimento de permutas temporárias de docentes, no 1.º ciclo; 

f) Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou 3.º ciclo com menção 

Insuficiente ou classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano 

escolar anterior; 

g) Implementação de tutorias, visando o acompanhamento com vista à melhoria das 

aprendizagens e ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos; 

h) Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o português como língua 

materna; 

i) Integração dos alunos noutra oferta formativa, mediante parecer do psicólogo 

escolar e concordância do encarregado de educação; 

j) Outras que a escola considere adequadas às dificuldades dos alunos. 

4 — Para a conceção e desenvolvimento dos planos referidos no n.º 1, bem como para a 

avaliação do impacto das medidas adotadas, pode a escola estabelecer dinâmicas de 

parceria com instituições de intervenção local, mobilizando os profissionais que, a cada 

situação, considerar adequados. 

5 — Na definição, implementação, monitorização e avaliação das medidas de promoção do 

sucesso educativo a escola deve assegurar o contacto regular com os encarregados de 

educação. 

 

Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de Julho 

As adaptações ao processo de avaliação encontram-se definidas no Artigo 28º  

 

Artigo 28.º 
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Adaptações ao processo de avaliação 

1 — As escolas devem assegurar a todos os alunos o direito à participação no processo de 

avaliação. 

2 — Constituem adaptações ao processo de avaliação: 

a) A diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como, inquéritos, 

entrevistas, registos vídeo ou áudio; 

b) Os enunciados em formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e mapas 

em relevo, daisy, digital; 

c) A interpretação em LGP; 

d) A utilização de produtos de apoio; 

e) O tempo suplementar para realização da prova; 

f) A transcrição das respostas; 

g) A leitura de enunciados; 

h) A utilização de sala separada; 

i) As pausas vigiadas; 

j) O código de identificação de cores nos enunciados. 

3 — As adaptações ao processo de avaliação interna são da competência da escola, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de publicitar os resultados dessa avaliação nos momentos 

definidos pela escola para todos os alunos. 

4 — No ensino básico, as adaptações ao processo de avaliação externa são da competência 

da escola, devendo ser fundamentadas, constar do processo do aluno e ser comunicadas ao 

Júri Nacional de Exames. 

5 — No ensino secundário, é da competência da escola decidir fundamentadamente e 

comunicar ao Júri Nacional de Exames as seguintes adaptações ao processo de avaliação 

externa: 

a) A utilização de produtos de apoio; 

b) A saída da sala durante a realização da prova/exame; 

c) A adaptação do espaço ou do material; 

d) A presença de intérprete de língua gestual portuguesa; 

e) A consulta de dicionário de língua portuguesa; 

f) A realização de provas adaptadas. 

6 — No ensino secundário, a escola pode requerer autorização ao Júri Nacional de Exames 

para realizar as seguintes adaptações ao processo de avaliação externa: 

a) A realização de exame de português língua segunda (PL2); 

b) O acompanhamento por um docente; 
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c) A utilização de instrumentos de apoio à aplicação de critérios de classificação de 

provas, para alunos com dislexia, conforme previsto no Regulamento das provas de 

avaliação externa; 

d) A utilização de tempo suplementar. 

7 — As adaptações ao processo de avaliação externa devem constar do processo do aluno 

 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURMA 

(DL 137/2012, artº44.º) 

Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a 

desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada: 

a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar; 

b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico; 

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, 

com a seguinte constituição: 

i) Os professores da turma; 

ii) Dois representantes dos pais e encarregados de educação; 

iii) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico e no 

ensino secundário. 

Para coordenar o trabalho do conselho de turma, o diretor designa um diretor de turma 

de entre os professores da mesma, sempre que possível pertencente ao quadro do 

respetivo agrupamento. 

Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos 

alunos apenas participam os membros docentes. 

No desenvolvimento da sua autonomia, o agrupamento pode ainda designar professores 

tutores para acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo de alunos.  

 

CONSELHOS DE TURMA/DOCENTES NO ENSINO BÁSICO 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril , artº 22.º) 

O conselho de docentes, para efeito de avaliação dos alunos, é um órgão de natureza 

consultiva, sendo constituído pelos professores titulares de turma do 1.º ciclo. 
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Tendo em consideração a dimensão do agrupamento de escolas e das escolas não 

agrupadas, podem os órgãos competentes definir critérios para a constituição daquele 

conselho, nos termos do respetivo regulamento interno do agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada. 

 

No conselho de docentes podem participar outros professores ou técnicos que 

intervenham no processo de ensino e aprendizagem, os serviços com competência em 

matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o conselho 

pedagógico considere conveniente. 

 

O parecer sobre avaliação dos alunos a emitir pelo conselho de docentes deve resultar 

do consenso dos professores que o integram, admitindo -se o recurso ao sistema de 

votação, quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso. 

 

 

- 1º/2º Anos (Portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto)  

Artigo 35.º 

 

Conselhos de avaliação 

1 — O conselho de docentes e o conselho de turma, para efeitos de avaliação dos alunos, 

são constituídos, respetivamente, no 1.º ciclo, pelos professores titulares de turma e, nos 

2.º e 3.º ciclos, pelos professores da turma. 

2 — Tendo em consideração a dimensão do agrupamento de escolas e das escolas não 

agrupadas, podem os órgãos competentes definir critérios para a constituição do conselho 

de docentes, nos termos do respetivo regulamento interno. 

3 — O conselho de docentes emite parecer sobre a avaliação dos alunos apresentada pelo 

professor titular de turma. 

4- Compete ao conselho de turma: 

 a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em 

conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

 b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina.  

5 — O funcionamento dos conselhos de docentes e de turma obedece ao previsto no Código 

do Procedimento Administrativo.  
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6 — Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 

horas, para a qual cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao diretor da 

escola, os elementos de avaliação de cada aluno. 

 7 — Nas situações previstas no número anterior, o coordenador do conselho de docentes, 

no 1.º ciclo, e o diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, ou quem os substitua, apresentam 

aos respetivos conselhos os elementos de avaliação previamente disponibilizados. 

 8 — O parecer e as deliberações das reuniões dos conselhos de avaliação devem resultar 

do consenso dos professores que as integram. 

 9 — Nos conselhos de docentes e de turma podem intervir, sem direito a voto, outros 

professores ou técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

outros elementos cuja participação o conselho pedagógico considere conveniente. 

Registo de menções e classificações 

 

- 2º Ciclo/3ºCiclo (Portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto) 

Artigo 36.º 

Registo de menções e classificações 

1 — Em todos os anos do 1.º ciclo, as menções qualitativas atribuídas no final de cada 

período letivo, bem como as respetivas apreciações descritivas, são registadas nas fichas 

de registo de avaliação, a que se refere o n.º 1 do artigo 23.º 

2 — Em todos os anos dos 2.º e 3.º ciclos, as classificações, no final de cada período letivo, 

são registadas em pauta e nas fichas de registo de avaliação, em conformidade com o 

previsto no n.º 4 do artigo 23.º 

3 — As decisões do professor titular de turma, no 1.º ciclo, e as deliberações do conselho 

de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, são objeto de ratificação do diretor da escola. 

4 — O diretor da escola deve garantir a verificação das pautas e da restante documentação 

relativa às reuniões dos conselhos de docentes e conselhos de turma, assegurando-se da 

conformidade do cumprimento das disposições em vigor, competindo -lhe desencadear os 

mecanismos necessários 

à correção de eventuais irregularidades. 

5 — As pautas, após a ratificação prevista no n.º 3, são afixadas em local apropriado no 

interior da escola, nelas devendo constar a data da respetiva afixação. 
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Revisão das decisões 

 

- 2º Ciclo/3º Ciclo (Portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto) 

Artigo 37.º 

Revisão das decisões 

1 — As decisões relativas à avaliação das aprendizagens no 3.º período podem ser objeto de 

pedido de revisão dirigido pelo encarregado de educação, ou pelo aluno quando 

maior de idade, ao diretor da escola, no prazo de três dias úteis a contar do dia útil 

seguinte à data de entrega das fichas de registo de avaliação no 1.º ciclo ou da afixação 

das pautas nos 2.º e 3.º ciclos. 

2 — Os pedidos de revisão a que se refere o número anterior são apresentados em 

requerimento devidamente fundamentado em razões de ordem técnica, pedagógica 

ou legal, dirigido ao diretor da escola, devendo ser acompanhado dos documentos 

pertinentes para a fundamentação. 

3 — Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, 

bem como os que não apresentem qualquer fundamentação são liminarmente 

indeferidos. 

4 — No caso do 1.º ciclo, o diretor da escola convoca,nos cinco dias úteis após a aceitação 

do requerimento, uma reunião com o professor titular de turma para apreciação 

do pedido de revisão, podendo confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um 

relatório pormenorizado. 

5 — Na apreciação do pedido de revisão a que se refere o número anterior, pode ser ouvido 

o conselho de docentes. 

6 — Nos 2.º e 3.º ciclos, o diretor da escola convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação 

do requerimento, uma reunião extraordinária do conselho de turma, que procede à 

apreciação do pedido de revisão, podendo confirmar ou modificar a avaliação inicial, 

elaborando um relatório pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião. 

7 — Sempre que o conselho de turma mantenha a sua deliberação, o processo aberto pelo 

pedido de revisão pode ser enviado pelo diretor da escola ao conselho pedagógico 

para emissão de parecer prévio à decisão final. 

8 — Da decisão do diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao encarregado 

de educação, através de carta registada com aviso de receção, no prazo máximo 

de 30 dias úteis, contados a partir da data da receção do pedido de revisão. 



35 
 

9 — O encarregado de educação pode ainda, se assim o entender, no prazo de cinco dias 

úteis após a data de receção da resposta ao pedido de revisão, interpor recurso 

hierárquico para o Diretor -Geral dos Estabelecimentos Escolares, quando o mesmo for 

baseado em vício de forma existente no processo. 

10 — Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação 

administrativa. 

Revisão de classificações das provas 

- 2º Ciclo/3º Ciclo (Portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto) 

Artigo 38.º 

Revisão de classificações das provas 

As classificações referentes às provas de equivalência à frequência e às provas finais do 

ensino básico são passíveis de impugnação administrativa nos termos previstos 

no regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação 

 

 

CONSELHOS DE TURMA NO ENSINO SECUNDÁRIO 

Constituição e funcionamento do conselho de turma no ensino 

secundário 

-12º Ano (Port. 243/2012 de 10 de agosto artº19.º) Para efeitos de avaliação dos alunos, 

o conselho de turma é constituído por todos os professores da turma, sendo seu presidente 

o diretor de turma, e o secretário nomeado pelo órgão de gestão e administração. 

Nos conselhos de turma podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços com 

competência em matéria de apoio socioeducativo e serviços ou entidades cuja contribuição 

o conselho pedagógico considere conveniente. 

 

Sempre que, por motivo imprevisto, se verificar ausência de um membro do conselho de 

turma, a reunião deve ser adiada, no máximo por quarenta e oito horas, de forma a 

assegurar a presença de todos. 

No caso de a ausência ser presumivelmente longa, o conselho de turma reúne com os 

restantes membros, devendo o respetivo diretor de turma dispor de todos os elementos 

referentes à avaliação de cada aluno, fornecidos pelo professor ausente. 
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A deliberação final, quanto à classificação quantitativa em cada disciplina, é da 

competência do conselho de turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por 

cada professor, as informações que a suportam e a situação global do aluno. 

 

As deliberações do conselho de turma devem resultar do consenso dos professores que o 

integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso. 

 

No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de turma devem votar 

mediante voto nominal, não sendo permitida a abstenção, sendo o voto de cada membro 

registado em ata. 

A deliberação só pode ser tomada por maioria absoluta, tendo o presidente do conselho 

de turma voto de qualidade, em caso de empate. 

 

Na ata da reunião de conselho de turma devem ficar registadas todas as deliberações e 

a respetiva fundamentação. 

 

 

-10º/11º Anos (Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto) 

Artigo 34.º 

Conselho de turma de avaliação 

1 — O conselho de turma, para efeitos de avaliação dos alunos, é constituído pelos 

professores da turma. 

2 — Compete ao conselho de turma: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em 

conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina. 

3 — O funcionamento dos conselhos de turma obedece ao previsto no Código do 

Procedimento Administrativo. 

4 — Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo 

de 48 horas, para a qual cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao diretor 

da escola, os elementos de avaliação de cada aluno. 

5 — Nas situações previstas no número anterior, o director de turma, ou quem o substitua, 

apresenta ao conselho de turma os elementos de avaliação de cada aluno. 
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6 — As deliberações das reuniões dos conselhos de turma de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores que as integram. 

7 — No conselho de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou 

técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros 

elementos cuja participação o conselho pedagógico considere conveniente. 

Situações especiais 

-12º Ano (Port. 243/2012,artº 22.º) 

O conselho de turma de avaliação do 3.º período deve ter em atenção a ocorrência de 

alguma das situações especiais previstas:  

 

Sempre que (port. 243/2012,artº 17.º), em qualquer disciplina anual, o número de aulas 

ministradas durante todo o ano letivo não tenha atingido o número previsto para oito 

semanas completas, considera-se o aluno aprovado, sem atribuição de classificação nessa 

disciplina. 

Para obtenção de classificação, no caso referido, o aluno pode repetir a frequência da 

disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, ou requerer prova de equivalência à 

frequência. 

 

Caso a situação ocorra em disciplinas plurianuais não sujeitas a exame final nacional no 

plano de estudo do aluno, considera-se o aluno aprovado ou em condições de progredir na 

disciplina, conforme se trate ou não de ano terminal da mesma, sem atribuição de 

classificação nesse ano curricular e sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

 

Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, nos casos referidos no 

número anterior, considera-se a classificação obtida ou a média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída 

classificação, exceto se a classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o aluno 

deverá realizar prova de equivalência à frequência. 

 

Para obtenção de classificação anual de frequência nos casos referidos no n.º 3, o aluno 

pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, ou 

ainda, nos casos em que a situação ocorra no ano terminal da mesma, requerer prova de 

equivalência à frequência. 
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Sempre que, em qualquer disciplina sujeita a exame final nacional no plano de estudo 

do aluno, o número de aulas lecionadas durante todo o ano letivo não tenha atingido o 

número previsto para oito semanas completas, o aluno é admitido a exame ou progride 

sem classificação nesse ano curricular, consoante se trate ou não de ano terminal da 

mesma, sendo a classificação interna final da disciplina igual à classificação obtida em 

exame ou à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações anuais 

de frequência obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação. 

 

Para obtenção de classificação anual de frequência nos casos referidos no número 

anterior, o aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades 

da escola, exceto quando se trate de ano terminal da mesma. 

 

Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade 

motivada por doença prolongada, ou por impedimento legal devidamente comprovado, não 

existirem, em qualquer disciplina, elementos de avaliação sumativa interna respeitantes 

ao 3.º período letivo, a classificação anual de frequência é a obtida no 2.º período letivo. 

 

Sempre que, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por 

impedimento legal devidamente comprovado, o aluno frequentar as aulas durante um 

único período letivo, fica sujeito à realização de uma prova extraordinária de avaliação em 

cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no ano curricular em causa, de acordo 

com o seu plano de estudo, exame final nacional. 

Quando a disciplina é sujeita, no ano curricular em causa, a exame final nacional no 

plano de estudo do aluno, considera -se a classificação do período frequentado como 

classificação anual de frequência da disciplina. 

 

Se a classificação interna final, calculada nos termos do número anterior, for inferior a 

10 valores, esta não é considerada para efeitos do cálculo da classificação final da 

disciplina. 

Sempre que a obtenção de aprovação na disciplina implique a realização de exame 

nacional, o aluno não é dispensado da respetiva prestação. 

 

Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em qualquer 

disciplina elementos de avaliação respeitantes a um dos três períodos letivos, os alunos 

podem optar entre: 

a) Ser-lhes considerada como classificação anual de frequência a obtida nesse período; 
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b) Não lhes ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina. 

 

Na situação prevista na alínea b) observa-se o seguinte: 

a) No caso de disciplinas anuais considera-se o aluno aprovado, sem atribuição de 

classificação; 

b) No caso de disciplinas plurianuais não sujeitas a exame nacional no plano de 

estudo do aluno, considera–se o aluno aprovado ou em condições de progredir na 

disciplina, conforme se trate ou não do ano terminal da mesma, sem atribuição de 

classificação nesse ano curricular, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte; 

c) Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, nos casos referidos 

na alínea anterior, considera-se a classificação obtida ou a média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída 

classificação, exceto se a classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o 

aluno deverá realizar prova de equivalência à frequência; 

d) No caso de disciplinas sujeitas a exame final nacional no plano de estudo do aluno, 

este é admitido a exame ou progride sem classificação nesse ano curricular, 

consoante se trate ou não de ano terminal da mesma, sendo a classificação interna 

final da disciplina igual à classificação obtida em exame ou à média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações anuais de frequência obtidas 

no(s) ano(s)em que foi atribuída classificação, sem prejuízo da alínea seguinte; 

e) Se a classificação interna final, calculada nos termos da alínea anterior, for 

inferior a 10 valores, esta não é considerada para efeitos do cálculo da classificação 

final da disciplina. 

 

 

-10º/11º Anos (Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto) 

Artigo 31.º 

Situações especiais de classificação 

1 — Sempre que, em qualquer disciplina anual, o número de aulas ministradas durante todo 

o ano letivo não tenha atingido o número previsto para oito semanas completas, 

considera -se o aluno aprovado, sem atribuição de classificação nessa disciplina. 

2 — Para obtenção de classificação no caso referido no número anterior, o aluno pode 

repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, ou 

requerer prova de equivalência à frequência. 

3 — Caso a situação prevista no número anterior ocorra em disciplinas plurianuais, não 

sujeitas a exame final nacional no plano curricular do aluno, considera -se o aluno 
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aprovado ou em condições de progredir na disciplina, conforme se trate ou não de ano 

terminal da mesma, sem atribuição de classificação nesse ano curricular e sem prejuízo 

do disposto no número seguinte. 

4 — Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, considera -se a 

classificação obtida ou a média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação, exceto se a 

classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o aluno deverá realizar prova de 

equivalência à frequência. 

5 — Nos casos referidos no n.º 3, para obtenção de classificação anual de frequência, o 

aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, 

ou requerer prova de equivalência à frequência, nos casos em que a situação ocorra no ano 

terminal da mesma. 

6 — Sempre que, em qualquer disciplina sujeita a exame final nacional no plano curricular 

do aluno, o número de aulas lecionadas durante o ano letivo seja inferior a oito semanas 

completas, o aluno é admitido a exame ou progride sem classificação nesse ano curricular, 

consoante se trate ou não de ano terminal da mesma, sendo a classificação interna final da 

disciplina igual à classificação obtida em exame ou à média aritmética simples 

arredondada às unidades, das classificações anuais de frequência obtidas no(s) ano(s) em 

que foi atribuída classificação. 

7 — Para obtenção de classificação anual de frequência nos casos referidos nos números 

anteriores, o aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as 

possibilidades da escola, exceto quando se tratar do ano terminal da mesma. 

8 — Nas situações referidas nos n.os 2, 5 e 7, apenas será considerada a classificação 

obtida se o aluno beneficiar da mesma. 

9 — Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade 

motivada por doença prolongada, ou por impedimento legal devidamente comprovado do 

aluno, não existirem, em qualquer disciplina, elementos de avaliação respeitantes ao 3.º 

período letivo, a classificação anual de frequência é atribuída pelo conselho 

de turma, tomando por referência as classificações obtidas no 2.º período letivo. 

10 — Sempre que, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por 

impedimento legal devidamente comprovado, o aluno frequentar as aulas durante um 

único período letivo, fica sujeito à realização de uma prova extraordinária de avaliação 

(PEA) em cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no ano curricular em causa, de 

acordo com o seu plano curricular, exame final nacional constante no anexo IX. 

11 — Aos alunos titulares de habilitações estrangeiras a quem, por ingresso tardio no 

sistema de ensino português, apenas tenha sido possível a atribuição de classificação 
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num só período letivo, aplica -se o disposto no número anterior. 

 

12 — Para efeitos do n.º 10, a classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina 

é a seguinte: 

CAF = (CF + PEA) / 2 

[CAF = classificação anual de frequência; 

  CF = classificação de frequência do período frequentado; 

   PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação.] 

 

13 — A PEA deve abranger as Aprendizagens Essenciais do ano curricular em causa, sendo 

os procedimentos específicos a observar no seu desenvolvimento os constantes 

do anexo X. 

14 — Quando a disciplina é sujeita, no ano curricular em causa, a exame final nacional 

considera -se a classificação do período frequentado como classificação anual de 

frequência da disciplina. 

15 — Sempre que a obtenção de aprovação na disciplina implique a realização de exame 

final nacional, o aluno não é dispensado da respetiva prestação. 

16 — Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em qualquer 

disciplina elementos de avaliação respeitantes a um dos três períodos letivos, 

os alunos podem optar entre: 

a) Ser -lhes considerada como classificação anual de frequência a obtida nesse 

período; 

b) Não lhes ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina. 

17 — Na situação prevista na alínea b) do número anterior observa -se o seguinte: 

a) No caso de disciplinas anuais, considera -se o aluno aprovado sem atribuição de 

classificação; 

b) No caso de disciplinas plurianuais não sujeitas a exame nacional, considera -se o 

aluno aprovado ou em condições de progredir na disciplina, conforme se trate ou não 

do ano terminal da mesma, sem atribuição de classificação  nesse ano curricular, sem 

prejuízo do disposto na alínea seguinte; 

c) Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, considera -se a 

classificação obtida ou a média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação, exceto se a 

classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o aluno deverá realizar prova 

de equivalência à frequência; 
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d) No caso de disciplinas sujeitas a exame final nacional, o aluno é admitido a exame 

ou progride sem classificação nesse ano, consoante se trate ou não de ano terminal 

da 

mesma, sendo a classificação interna final da disciplina igual à classificação obtida 

em exame ou à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações anuais de frequência obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída 

classificação. 

18 — Se a classificação interna final, calculada nos termos do n.º 12 e da alínea d) do n.º 

17, for inferior a 10 valores, esta não é considerada para efeitos do cálculo da classificação 

final da disciplina. 

 

CONSELHO DE TURMA NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

-12º Ano (port.74-A/2013 , artº 21º)   

As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo diretor de turma. 

 

O conselho de turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo. 

 

Cabe ao órgão de direção da escola fixar as datas de realização dos conselhos de turma, 

bem como designar o respetivo secretário responsável pela elaboração da ata. 

 

A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida a ratificação do órgão de 

direção da escola. 

As matérias relativas ao funcionamento do conselho de turma, designadamente a 

respetiva composição, bem como o processo e a forma das deliberações, são resolvidas de 

acordo com a regulamentação aplicável aos cursos científico-humanísticos, com as devidas 

adaptações. 

 

-10º/11º Anos (Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto) 

Artigo 34.º 

Conselho de turma de avaliação 

1 — O conselho de turma, para efeitos de avaliação dos alunos, é constituído pelos 

professores da turma. 

2 — Compete ao conselho de turma:  
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a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em 

conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

 b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina.  

3 — O funcionamento dos conselhos de turma obedece ao previsto no Código do 

Procedimento Administrativo.  

4 — Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 

horas, para a qual cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao diretor da 

escola, os elementos de avaliação de cada aluno.  

5 — Nas situações previstas no número anterior, o diretor de turma, ou quem o substitua, 

apresenta ao conselho de turma os elementos de avaliação de cada aluno. 

 6 — As deliberações das reuniões dos conselhos de turma de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores que as integram.  

7 — No conselho de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou 

técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros 

elementos cuja participação o conselho pedagógico considere conveniente. 

 

-10º/11º Anos (Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto) 

Artigo 37.º 

Conselho de turma de avaliação 

1 — O conselho de turma para efeitos de avaliação dos alunos é constituído pelos 

professores e formadores da turma e reúne, pelo menos, três vezes em cada ano 

letivo. 

2 — Compete ao conselho de turma: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor ou formador, 

tendo em conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, 

UFCD e na FCT, já concluídos pelo aluno. 

3 — O funcionamento dos conselhos de turma obedece ao previsto no Código do 

Procedimento Administrativo. 

4 — Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo 

de 48 horas, para a qual cada um dos professores ou formadores deve previamente 

disponibilizar, ao órgão de administração e gestão, os elementos de avaliação de 

cada aluno. 
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5 — Nas situações previstas no número anterior, o director de turma ou quem o substitua 

apresenta ao conselho de turma os elementos de avaliação de cada aluno. 

6 — As deliberações das reuniões do conselho de turma de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores e formadores que o integrem. 

7 — No conselho de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores e 

formadores ou técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem 

como outros elementos cuja participação o conselho pedagógico considere conveniente. 

8 — Cabe ao órgão de administração e gestão fixar os períodos de realização dos conselhos 

de turma, bem como designar o respetivo secretário responsável pela elaboração da ata. 

 

 

3. AVALIAÇÃO 

A avaliação é uma preocupação constante e consiste na verificação da eficácia das 

atividades desenvolvidas e na identificação das debilidades, com vista à otimização da 

ação pedagógica e à satisfação da comunidade educativa, na excelência académica e 

cultural, com responsabilidade social. 

Neste pressuposto, distinguimos: 

 A Avaliação, interna e externa, dos Alunos, que se realiza de acordo com a 

legislação em vigor; 

 A Avaliação do Desempenho Docente, nos termos dos Diplomas aplicáveis; 

 A Avaliação do Pessoal não docente, conforme está prevista na lei. 

 Externa, da responsabilidade da Inspeção Geral de Educação, é realizada, em    

princípio, de quatro em quatro anos. 

 A avaliação do Projeto, na ação do Diretor 

 

Avaliação das Aprendizagens 

Finalidade 

 

-3º/4ºAnos (DN 1-F/2016 de 5 de abril)   

Artigo 3.º 
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A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência os documentos curriculares em vigor. 

 

As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, 

nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em 

língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, 

constituem objeto de avaliação nas diversas disciplinas, de acordo com os critérios 

definidos pelo conselho pedagógico. 

 

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, 

ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 

 

- 1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Decreto-lei nº55/2018, de 6 de Julho) 

Artigo 22.º 

Finalidades 

1 — A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e 

da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo 

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

aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 

2 — 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, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 

das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

3 — Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e 

ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do 

trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 

4 — As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer 

no âmbito da avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão 

pedagógica da escola, quer no âmbito da avaliação externa, com a intervenção de 

avaliadores externos ou da responsabilidade dos serviços ou organismos da área 
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governativa da Educação, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes 

objetivos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que 

conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do 

sucesso escolar; 

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 

c) Certificar aprendizagens. 

5 — Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e 

externa das aprendizagens, no que respeita ao desempenho dos alunos e ao 

desenvolvimento do currículo, a análise dos dados recolhidos deve valorizar leituras de 

complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

6 — As regras e os procedimentos relativos à avaliação nas diversas ofertas educativas e 

formativas são regulamentados por portaria do membro do Governo responsável 

pela área da educação. 

 

AVALIAÇÃO INTERNA DA APRENDIZAGEM 

Modalidades de avaliação 

- 3º/4ºAnos (DN 1-F/2016, artº 9º)  

A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos 

de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola, 

compreende as seguintes modalidades de avaliação: 

a) Diagnóstica; 

b) Formativa; 

c) Sumativa. 

Com vista a assegurar a consecução dos objetivos enunciados no diploma que estabelece 

os princípios orientadores da avaliação do ensino e das aprendizagens, nomeadamente no 

que se refere às modalidades de avaliação aí definidas, compete aos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola definir, no 

âmbito da sua autonomia, para cada modalidade de avaliação, os 

procedimentos adequados. 

 

- 1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Decreto-lei nº55/2018, de 6 de Julho) 

Artigo 23.º 
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Avaliação 

1 — A avaliação interna das aprendizagens: 

a) Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as 

seguintes modalidades: 

i) Formativa; 

ii) Sumativa; 

b) Mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados. 

2 — Em complemento da avaliação interna, a avaliação externa: 

a) Gera informação a utilizar para fins: 

i) Formativos; 

ii) Sumativos; 

b) Compreende, em função da natureza de cada uma das ofertas educativas e 

formativas: 

i) Provas de aferição; 

ii) Provas finais do ensino básico; 

iii) Exames finais nacionais; 

iv) Provas de aptidão artística; 

v) Provas de aptidão profissional. 

3 — As provas e exames a que se referem as subalíneas i) a iii) da alínea b) do número 

anterior podem ser realizadas em suporte eletrónico. 

 

 

Avaliação diagnóstica 

 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016, de 5 de abril) 

Artigo 10.º 

 

 

A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a 

fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e visa a facilitação da integração 

escolar e a orientação escolar e vocacional. 

 

No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de 

docentes dos diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas informações que permitam a 
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definição de planos didáticos e a adoção de estrtégias adequadas às necessidades 

específicas dos alunos. 

 

 

Avaliação formativa 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016, de 5 de abril)  

Artigo 11.º 

A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de 

ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que 

permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a 

adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos 

contextos em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de 

diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, adequando--os às finalidades que 

lhes presidem. 

 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º /9ºAnos (Decreto-lei nº55/2018, de 6 de Julho) 

Artigo 24.º 

Avaliação interna das aprendizagens 

1 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos 

de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e 

às circunstâncias em que ocorrem. 

2 — A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos 

alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 

vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação 

e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos 

e estratégias. 
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5 — A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter 

informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com 

o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das aprendizagens, fundamentar 

o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos 

pais e encarregados de educação. 

 

Avaliação sumativa 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016, de 5 de abril) 

 

Artigo 12.º 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos. 

A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar 

alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar 

do aluno. 

A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo 

a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete: 

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma. 

Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a avaliação sumativa das disciplinas de Tecnologias de 

Informação e Comunicação e de oferta de escola, caso sejam organizadas em regime 

semestral, processa–se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º 

semestre e no final do ano letivo; 

b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à semelhança 

das classificações das outras disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de 

turma de avaliação no final do ano letivo. 

No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 

realização das provas finais de ciclo. 

A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a 

classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 

A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de 

equivalência à frequência. 
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-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Decreto-lei nº55/2018, de 6 de Julho) 

 

Artigo 24.º  

Avaliação interna das aprendizagens 

3 — A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as 

aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

4 — O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário reporte, assente 

em pontos de situação ou sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos 

alunos, a qualidade das mesmas e os percursos para a sua melhoria. 

 

Artigo 22.º  (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. 

2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, 

informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das 

aprendizagens. 

3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso 

escolar do aluno. 

4 — A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, 

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos 

no artigo 18.º, compete: 

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma. 

5 — A avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da 

anual processa -se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período 

de organização adotado; 

b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está 

sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo. 

6 — Na organização de funcionamento de disciplinas diversa da anual não pode resultar 

uma diminuição do reporte aos alunos e encarregados de educação sobre a avaliação 

das aprendizagens, devendo ser garantida, pelo menos, uma vez durante o período 

adotado e, no final do mesmo, uma apreciação sobre a evolução das aprendizagens, 
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incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a incluir na ficha de 

registo de avaliação. 

7 — No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 

realização das provas finais do ensino básico, nos termos dos artigos 28.º e 30.º 

8 — A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final do ensino 

básico é a classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 

9 — A avaliação sumativa pode processar -se ainda através da realização de provas de 

equivalência à frequência, nos termos do artigo 24.º 

 

Expressão da avaliação sumativa 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016, de 5 de abril) 

Artigo 13.º 

 

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa 

-se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, 

em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, 

sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

 

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode 

expressar -se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 

2.º períodos. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

expressa -se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere 

relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem 

do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever 

na ficha de registo de avaliação. 

 

A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico abrangidos pelo 

artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na redação atual, obedece ao 

disposto nos números anteriores, de acordo com a especificidade do currículo do aluno. 

 

A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no 

final de cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre 
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que possível em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o 

acompanhamento do aluno. 

 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 23.º 

Expressão da avaliação sumativa 

1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

materializa -se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente 

e Insuficiente, em cada disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre 

a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a 

consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

2 — Considerando a sua natureza instrumental, exceciona-se do disposto no número 

anterior Tecnologias da Informação e Comunicação. 

3 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no 

primeiro e segundo períodos pode expressar -se apenas de forma descritiva. 

4 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

expressa -se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere 

relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem 

do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de 

avaliação. 

5 — As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

6 — A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no 

final de cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre 

que possível em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o 

acompanhamento do aluno. 

 

Provas de equivalência à frequência 

- 4º Ano (DN 1-F/2016, artº 14º) 

As provas de equivalência à frequência realizam -se a nível de escola nos anos terminais 

de cada ciclo do ensino básico, em duas fases, com vista a uma certificação de conclusão 

de ciclo para os alunos abrangidos pelas provas de equivalência à frequência. 
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No 9.º ano, nas disciplinas em que existam provas finais de ciclo, estas substituem as 

provas de equivalência à frequência. 

 

As provas de equivalência à frequência têm como referencial de avaliação os 

documentos curriculares em vigor relativos a cada um dos ciclos, contemplando uma prova 

oral, no caso das disciplinas de Português ou Português Língua não Materna (PLNM) e de 

línguas estrangeiras. 

 

As provas de equivalência à frequência são classificadas na escala percentual de 0 a 

100, arredondada às unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala 

adotada em cada um dos ciclos a que a prova se reporta. 

Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, 

oral ou prática) a classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das 

classificações das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100. 

 

A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final 

de disciplina. 

 

As provas de equivalência à frequência destinam -se aos alunos abrangidos por uma das 

seguintes situações: 

a) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto –Lei n.º 293 -C/86, de 12 de 

setembro, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos; 

b) Estejam matriculados no ensino individual e doméstico; 

c) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar 

qualquer estabelecimento de ensino; 

d) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de 

escolaridade dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico e tenham anulado a matrícula até 

ao 5.º dia útil do 3.º período; 

e) Frequentem o 4.º ano de escolaridade, completem 14 anos até ao final do ano 

escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final; 

f) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano 

escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final; 

g) Tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) 

do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e se encontrem nas 

situações a que se referem as alíneas e) e f); 
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h) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na 

avaliação sumativa final ou após a realização das provas finais na 1.ª fase; 

i) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de escolaridade, pela aplicação do 

previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 

As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de equivalência à 

frequência, bem como a sua identificação e duração, são objeto de regulamento a aprovar 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

 

As provas identificadas no número anterior realizam -se de acordo com o previsto no 

despacho que determina o calendário de provas e exames. 

 

 

 

 

 

- 6º Ano (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 24.º 

Provas de equivalência à frequência 

1 — As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos terminais 

de cada ciclo do ensino básico, em duas fases, com vista a uma certificação 

de conclusão de ciclo para os candidatos autopropostos, nos termos previstos no número 

seguinte. 

2 — Consideram -se autopropostos os candidatos que se encontrem numa das seguintes 

situações: 

a) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se 

encontrem a frequentar qualquer escola; 

b) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de 

escolaridade dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico e tenham anulado a matrícula até 

ao 5.º dia útil do 

3.º período letivo; 

c) Frequentem o 4.º ano de escolaridade, completem 14 anos até ao final do ano 

escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final; 

d) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano 

escolar e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final; 
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e) Estejam no 9.º ano de escolaridade e não reúnam condições de admissão como 

alunos internos para as provas finais do ensino básico da 1.ª fase, em resultado da 

avaliação sumativa interna final do 3.º período; 

f) Tenham realizado na 1.ª fase provas finais do ensino básico na qualidade de alunos 

internos e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final, com a 

ponderação 

das classificações obtidas nas provas finais realizadas; 

g) Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente, 14 ou 

16 anos, até ao final do ano escolar, e tenham ficado retidos por faltas, pela 

aplicação do previsto nas alíneas a) ou b) do n.º 4, do artigo 21.º do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar; 

h) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos por faltas, pela 

aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do mesmo Estatuto; 

i) Pretendam concluir disciplinas da componente de formação artística especializada 

de um curso artístico especializado cujo ano terminal frequentaram sem aprovação; 

j) Não tendo estado matriculados, pretendam concluir disciplinas da componente de 

formação artística especializada de um curso artístico especializado. 

3 — São ainda candidatos autopropostos os alunos matriculados no ensino individual e no 

ensino doméstico. 

4 — Nas disciplinas em que exista oferta de prova final do ensino básico, não há lugar à 

realização de provas de equivalência à frequência. 

5 — As provas de equivalência à frequência têm como referencial base as Aprendizagens 

Essenciais relativas aos ciclos em que se inscrevem, com especial enfoque nas áreas 

de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

6 — Considerada a natureza das aprendizagens objecto de avaliação e em função de 

parâmetros previamente definidos pelo conselho pedagógico, as provas podem ser 

constituídas pelas seguintes componentes: 

a) Escrita (E), que implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou 

tridimensional e a possível utilização de diferentes materiais; 

b) Oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação 

oral na presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do 

desempenho do aluno; 

c) Prática (P), que implica a realização de tarefas objecto de avaliação performativa, 

em situações de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, 

instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, 
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que incide sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, implicando a 

presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do 

desempenho do aluno. 

7 — As disciplinas de Português ou PLNM e de línguas estrangeiras integram uma 

componente oral. 

8 — A identificação das disciplinas em que existem provas de equivalência à frequência, as 

componentes que as constituem, bem como a escala de classificação e de 

conversão são as constantes dos anexos IX a XII à presente portaria. 

9 — Nas provas de equivalência à frequência constituídas por mais do que uma componente 

a classificação da disciplina corresponde à média ponderada das classificações das 

componentes, expressas na escala de 0 a 100. 

10 — A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação 

final de disciplina 

11 — Aos alunos dos Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano é facultada 

a apresentação a provas de equivalência à frequência em qualquer ano 

terminal de uma disciplina da componente de formação artística especializada. 

12 — A definição das componentes e sua ponderação, bem como a duração das provas 

referidas no número anterior é da competência da escola responsável pela componente 

de formação artística especializada. 

13 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de equivalência à 

frequência são objecto de despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 

14 — As provas de equivalência à frequência realizam-se no período de tempo fixado no 

calendário de provas e exames. 

 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

Provas de avaliação externa (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Artigo 25.º 

1 — A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos 

serviços ou organismos do Ministério da Educação, compreende: 

a) Provas de aferição;  

b) Provas finais do ensino básico. 
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2 — Considerada a natureza das aprendizagens objecto de avaliação, as provas previstas no 

n.º 1 compreendem uma ou mais componentes das estabelecidas no n.º 6 do artigo 

anterior. 

3 — No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam 

assegurar a complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa e 

da avaliação interna das aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas 

no diploma que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário. 

4 — As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados 

não são considerados na classificação final da disciplina. 

5 — As provas finais do ensino básico complementam o processo da avaliação sumativa final 

do 3.º ciclo, sendo os resultados das mesmas considerados para o cálculo da classificação 

final de disciplina. 

6 — As provas referidas no n.º 1 podem ser realizadas em suporte eletrónico, nos termos a 

definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

7 — As provas de avaliação externa realizam -se nas datas previstas no despacho que 

determina o calendário de provas e exames 

 

 

 

 

- 2º/5º/8º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 26.º 

Provas de aferição 

1 — As provas de aferição visam aferir o desenvolvimento do currículo no ensino básico e 

providenciar informação regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos 

e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens. 

2 — As provas de aferição asseguram a cobertura integral do currículo do ensino básico, 

podendo ser adotado um referencial multidisciplinar, concretizado na conceção de 

provas de natureza híbrida, que integram aprendizagens de várias disciplinas, e o recurso a 

instrumentos vocacionados para a avaliação performativa. 

3 — As provas de aferição realizam -se nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade e são de 

aplicação universal, para todos os alunos do ensino básico, numa única fase. 

4 — O disposto no número anterior aplica -se também aos alunos que frequentam o ensino 

individual e o ensino doméstico, nos termos da regulamentação própria. 
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5 — As provas de aferição abrangem: 

a) No 2.º ano de escolaridade, Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação 

Artística e Educação Física; 

b) Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, anualmente, Português ou Matemática e, 

rotativamente, uma das outras disciplinas ou combinação de disciplinas. 

6 — Nos 5.º e 8.º anos, sempre que exista prova de Português a oferta nacional inclui PL2. 

7 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5, podem ainda ser aplicadas provas de aferição, em 

áreas específicas do currículo, a uma amostra de alunos, nos termos a regular por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

8 — A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outras 

ofertas educativas e formativas do ensino básico, que não o ensino básico geral e o 

artístico especializado, compete ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico 

fundamentado em razões de organização curricular específica ou outras de caráter 

relevante. 

9 — No caso dos alunos que frequentem a disciplina de PLNM, compete ao diretor a decisão 

de não realização das provas de aferição, tendo em consideração o nível de 

proficiência linguística, mediante parecer do conselho pedagógico devidamente 

fundamentado. 

10 — Cabe igualmente ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os 

encarregados de educação, decidir sobre a realização das provas de aferição 

pelos alunos abrangidos por medidas adicionais, com adaptações curriculares significativas, 

aplicadas no âmbito 

do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

11 — A realização das provas de aferição pelos alunos dos Cursos Básicos de Dança, de 

Música e de Canto Gregoriano restringe -se às disciplinas frequentadas e constantes 

das respetivas matrizes curriculares. 

12 — As provas têm como referencial base as Aprendizagens Essenciais relativas aos ciclos 

em que se inscrevem, contemplando ainda a avaliação da capacidade de mobilização e 

integração dos saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

13 — As provas de aferição são objeto de classificação por códigos, gerando uma descrição 

detalhada da proficiência dos alunos nos diversos domínios, a partir de uma 

matriz qualitativa. 

14 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de 

regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área 

da educação. 



59 
 

 

Ficha individual do aluno 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016, de 5 de abril) 

Artigo 17.º 

 

Os resultados e desempenhos dos alunos nas provas de aferição são inscritos na ficha 

individual do aluno e transmitidos à escola, aos próprios alunos e aos encarregados de 

educação. 

 

A ficha referida no número anterior contém a caracterização do desempenho do aluno, 

considerando os parâmetros relevantes de cada uma das disciplinas e domínios avaliados. 

 

A ficha deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da 

avaliação interna, pelo professor titular de turma no 1.º ciclo e pelo conselho de turma nos 

2.º e 3.º ciclos, servindo de base à reformulação das metodologias e estratégias com vista 

ao desenvolvimento do potencial de aprendizagem do aluno. 

 

A ficha individual de aluno é apresentada ao encarregado de educação, preferencialmente 

em reunião presencial, de forma a assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela 

informação decorrente da avaliação interna, seja possível promover a regulação das 

aprendizagens, a partir da concertação de estratégias específicas. 

 

Cabe ao diretor definir, no contexto específico da sua comunidade escolar, os 

procedimentos adequados para assegurar que a análise e circulação da informação 

constante da ficha se efetive em tempo útil, garantindo as melhores condições para que os 

encarregados de educação e os alunos possam ser envolvidos no processo. 

 

- 1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 4.º 

Processo individual do aluno 

1 — O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

2 — O processo individual é atualizado ao longo do ensino básico de modo a proporcionar 

uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento 
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e permitindo uma intervenção adequada. 

3 — A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

4 — O processo individual do aluno acompanha -o sempre que este mude de escola, sendo a 

escola de origem a responsável pela sua disponibilização à escola de destino. 

5 — Do processo individual do aluno, que contém os seus dados de identificação, devem 

constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a sua evolução, 

designadamente: 

a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa, 

nomeadamente os relatórios individuais do aluno das provas de aferição (RIPA); 

b) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

c) Relatório técnico -pedagógico, programa educativo individual e identificação das 

áreas curriculares específicas, quando aplicável; 

d) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em 

atividades ou projetos, designadamente, culturais, artísticos, desportivos, 

científicos, 

entre outros de relevante interesse social desenvolvidos no âmbito da escola; 

e) Outros que a escola considere adequados. 

6 — O disposto nos números anteriores está sujeito aos limites constitucionais e legais, 

designadamente ao previsto na legislação sobre proteção de dados pessoais, no que diz 

respeito ao acesso e tratamento desses dados e ao sigilo profissional. 

 

Provas finais do ensino básico 

- 9º Ano (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 28.º 

Provas finais do ensino básico 

1 — As provas finais do ensino básico realizam -se no 9.º ano de escolaridade, e destinam -

se aos alunos do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados. 

2 — Excecionam -se do disposto no número anterior os alunos abrangidos por medidas 

adicionais, com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto- 

-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

3 — Realizam, obrigatoriamente, as provas finais do ensino básico, no caso de pretenderem 

prosseguir estudos no nível secundário em cursos científico -humanísticos, excluindo o 
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ensino recorrente, os alunos que se encontrem a frequentar outras ofertas educativas e 

formativas do ensino básico. 

4 — As provas finais do ensino básico têm como referencial de avaliação as Aprendizagens 

Essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

5 — A identificação das disciplinas em que existem provas finais do ensino básico e as 

componentes que as constituem são as constantes do anexo XIII à presente portaria, 

da qual faz parte integrante. 

6 — As provas finais do ensino básico realizam -se em duas fases com uma única chamada, 

sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, à exceção dos referidos nas alíneas e) e 

h) do n.º 2 do artigo 24.º 

7 — A 2.ª fase de provas finais destina -se aos alunos que: 

a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados; 

b) Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo após a 

realização da 1.ª fase; 

c) Estejam nas condições referidas nas alíneas e) e h) do n.º 2 do artigo 24.º 

8 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas 

de equivalência à frequência pelos alunos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, 

é considerada como classificação final da respetiva disciplina. 

9 — As provas finais do ensino básico são classificadas na escala percentual de 0 a 100, 

arredondada às unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala 

de 1 a 5 nos termos do anexo XII. 

10 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de 

regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela áreada 

educação. 

 

Classificação final de disciplina 

- 9º Ano (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Artigo 30.º 

Classificação final de disciplina 

1 — Para os alunos que frequentam o 9.º ano do ensino básico geral e dos cursos artísticos 

especializados, a classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais, 

realizadas na 1.ª fase, é o resultado da média ponderada, com arredondamento às 

unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa do 3.º período da disciplina e 

a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo com a seguinte fórmula: 
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             CFD = (7CIF + 3CP)/10 

[CFD = classificação final da disciplina; 

CIF = classificação interna final; 

CP = classificação da prova final.] 

 

2 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é considerada como classificação 

final da respetiva disciplina, com exceção dos alunos incluídos na alínea a) do n.º 7 do 

artigo 28.º 

 

Critérios de avaliação 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril) 

Artigo 7.º 

 

Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador 

do processo de avaliação das aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos 

curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações constantes dos 

documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação. 

Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a descrição de um perfil de aprendizagens 

específicas para cada ano e ou ciclo de escolaridade. 

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo 

operacionalizados pelo ou pelos professores da turma. 

O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos 

intervenientes. 

Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos critérios de 

avaliação  aos vários intervenientes, e em especial aos alunos e aos encarregados de 

educação. 

 

- 1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 18.º 

Critérios de avaliação 

1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador 

do processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e 

opções curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de 

avaliação, tendo em conta, designadamente: 
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a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas 

para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em 

consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

3 — Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos 

domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à 

valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das 

aprendizagens a desenvolver. 

4 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

5 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos 

intervenientes. 

 

 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A avaliação neste nível educativo assume uma dimensão marcadamente formativa, e é 

um processo contínuo que assenta nos seguintes princípios:  

• Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo 

definidos nas orientações curriculares para a educação pré-escolar;  

• Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados 

que lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada 

criança, ao longo da frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas 

de conteúdo preconizadas nas orientações curriculares para a educação pré-

escolar;  

• Valorização dos progressos da criança.  

 

Planear e avaliar com as crianças constituem atividades educativas integradas no 

currículo da educação pré-escolar, que permitem ao educador de infância, por um lado, 

observar o progresso das aprendizagens das crianças e, por outro lado, adequar o processo 

educativo às necessidades da cada criança e do grupo.  
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O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar. 

 

O processo individual é atualizado ao longo de todo o ensino básico de modo a 

proporcionar uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e 

permitindo uma intervenção adequada. 

 

A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, e do director de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

 

O processo individual do aluno acompanha-o sempre que este mude de escola. 

 

Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu 

percurso e a sua evolução ao longo deste, designadamente: 

a) Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Fichas de registo de avaliação; 

c) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

d) Programas de acompanhamento pedagógico, quando existam; 

e) Programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o 

aluno ser abrangido pelo Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei 

n.º 21/2008, de 12 de maio, incluindo, quando aplicável, o currículo específico 

individual definido no artigo 21.º daquele diploma legal; 

f) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno. 

 

[SUPORTE LEGISLATIVO  

Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho  

Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de outubro  

Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de abril ] 

 

AVALIAÇÃO NO ENSINO BÁSICO 

O acompanhamento e a avaliação dos alunos são fundamentais para o seu sucesso, 

sendo importante implementar medidas que incrementem a igualdade de oportunidades, 

nomeadamente a criação temporária de grupos de homogeneidade relativa em disciplinas 
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estruturantes, no ensino básico, atendendo aos recursos da escola e à pertinência das 

situações.(DL 139/2012) 

 

(Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Artigo 16.º 

Objeto da avaliação 

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

referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com 

especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

2 — A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e 

fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes 

informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas 

e os percursos para a sua melhoria. 

3 — As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

4 — A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Intervenientes no processo de avaliação 

-2º/3º/4º/9º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril) 

Artigo 5.º 

No processo de avaliação intervêm, designadamente: 

a) Professores; 

b) Aluno; 

c) Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos; 

d) Diretor; 

e) Conselho Pedagógico; 

f) Encarregado de educação; 

g)Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o 

desenvolvimento do processo educativo do aluno; 

h) Serviços ou organismos do Ministério da Educação. 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9ºAnos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 17.º 
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Intervenientes e competências no processo de avaliação 

1 — No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos 

constantes no artigo 15.º, os serviços e organismos do Ministério da Educação. 

2 — Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação 

compete, designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em 

harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio 

pedagógico-didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens; 

c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando -as para a 

promoção do sucesso educativo 

3 — Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, 

no 1.º ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com outros professores 

da turma, ouvido o conselho de docentes, sendo, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de 

turma, sob proposta dos professores de cada disciplina e, em ambas as situações, 

dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

4 — Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e 

noutros elementos apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo 

diretor de turma, nos restantes ciclos, bem como pela equipa multidisciplinar, prevista no 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os recursos educativos 

existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

5 — As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso 

educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, 

assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório. 

6 — O diretor deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as condições de 

participação dos alunos e dos encarregados de educação, dos professores, e de outros 

profissionais intervenientes no processo, nos termos definidos no regulamento interno. 

7 — Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da 

avaliação externa, compete providenciar atempadamente informação de qualidade 

decorrente do processo de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das 

aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo. 

 

Competências 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril) 
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Artigo 6.º 

 

A avaliação, na sua vertente central de promoção das aprendizagens, envolve os 

intervenientes referidos acima, cabendo-lhes, na medida do seu contributo específico, 

uma participação ativa e responsável no desenvolvimento de um percurso educativo de 

qualidade. 

 

O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão de coordenação e supervisão 

pedagógica e orientação educativa, define critérios e procedimentos a implementar tendo 

em conta as finalidades previstas no diploma que estabelece os princípios orientadores da 

avaliação, do ensino e das aprendizagens. 

 

Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em 

harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências nos domínios 

pedagógico-didático: 

 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens; 

c) Reajustar as práticas educativas orientando -as para a promoção do sucesso 

educativo. 

 

Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 

1.º ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da 

turma, ouvido o conselho de docentes, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de turma, sob 

proposta dos professores de cada disciplina, e, em ambas as situações, dos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

Compete ao diretor, com base nos dados da avaliação e tendo em conta outros 

elementos apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de 

turma, nos restantes ciclos, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com 

vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

 

O diretor deve garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação 

dos alunos e dos encarregados de educação, dos professores, dos profissionais com 

competência em matéria de apoios especializados e de outros profissionais intervenientes 

no processo, nos termos definidos no regulamento interno. 
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Aos serviços ou organismos do Ministério da Educação compete, especificamente no 

âmbito da avaliação externa, providenciar atempadamente informação de qualidade, de 

forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a promoção do sucesso 

educativo. 

 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 17.º 

Intervenientes e competências no processo de avaliação 

1 — No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos 

constantes no artigo 15.º, os serviços e organismos do Ministério da Educação. 

2 — Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação 

compete, designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em 

harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio 

pedagógico -didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens; 

c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando -as para a 

promoção do sucesso educativo. 

3 — Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, 

no 1.º ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com outros professores 

da turma, ouvido o conselho de docentes, sendo, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de 

turma, sob proposta dos professores de cada disciplina e, em ambas as situações, 

dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

4 — Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e 

noutros elementos apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, 

ou pelo diretor de turma, nos restantes ciclos, bem como pela equipa multidisciplinar, 

prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, mobilizar e coordenar os 

recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às 

necessidades dos alunos. 

5 — As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso 

educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, 

assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório. 
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6 — O diretor deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as condições de 

participação dos alunos e dos encarregados de educação, dos professores, e de outros 

profissionais intervenientes no processo, nos termos definidos no regulamento interno. 

7 — Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da 

avaliação externa, compete providenciar atempadamente informação de qualidade 

decorrente do processo de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das 

aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo. 

 

 

Registo, circulação e análise da informação 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril)  

Artigo 8.º 

 

Na escola devem ser registadas, em documentos próprios, ou a estes anexados, as 

informações relativas a cada aluno, decorrentes das diferentes modalidades de avaliação, 

nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola. 

 

No contexto específico da comunidade escolar, e tendo em vista garantir as condições 

para que os encarregados de educação e os alunos possam contribuir para a melhoria das 

aprendizagens, cabe ao diretor definir os procedimentos mais adequados para assegurar a 

circulação em tempo útil da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares. 

 

A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da 

escola, os professores e os demais intervenientes no processo de ensino devem 

implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas com vista à consolidação ou 

reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 

A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho 

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, 

designadamente as taxas de retenção e de abandono, numa lógica de melhoria de 

prestação do serviço educativo. 

 

No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de 

complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que 
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permitam uma leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, 

designadamente, face ao contexto específico da escola. 

 

Do resultado do processo de análise devem decorrer processos de planificação das 

atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem 

melhorar a qualidade das aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o 

sucesso educativo. 

 

Os resultados do processo de avaliação acima mencionado são disponibilizados à 

comunidade escolar pelos meios considerados adequados. 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 19.º 

Registo, circulação e análise da informação 

1 — As informações relativas a cada aluno decorrentes das diferentes modalidades de 

avaliação devem ser objecto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração 

e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

2 — Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em 

tempo útil, da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de 

garantir as condições necessárias para que os encarregados de educação e os alunos 

possam participar na definição das medidas conducentes à melhoria das aprendizagens. 

3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com 

resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os 

demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação 

sobre as suas práticas pedagógicas, com vista à consolidação ou reajustamento de 

estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 

4 — A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho 

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, 

designadamente as taxas de retenção e desistência, transição e conclusão, numa lógica de 

melhoria de prestação do serviço educativo. 

5 — No processo de análise da informação devem valorizar -se abordagens de 

complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que 

permitam uma leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente 

no contexto específico da escola. 
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6 — Do resultado da análise a que se refere o número anterior devem decorrer processos 

de planificação das atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos 

dados disponíveis, visem melhorar a qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso 

educativo. 

7 — Os resultados do processo mencionado nos n.os 3, 4 e 5 são disponibilizados à 

comunidade escolar pelos meios considerados adequados. 

 

TRANSIÇÃO E APROVAÇÃO 

Efeitos da avaliação sumativa 

- 3º/4ºAnos  (DN 1-F/2016, de 5 de abril)  

Artigo 20.º 

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 

Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas finais de 

ciclo. 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 31.º 

Efeitos da avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 

2 — Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas do 

ensino básico 

 

Condições de transição e de aprovação 
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- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril)  

Artigo 21.º 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a 

retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não 

Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, 

sendo a retenção considerada excecional. 

A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do 

aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 

detetadas. 

Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) 

do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre 

que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, 

considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para 

prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do seguinte. 

No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação 

sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à 

frequência, e, no 9.º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a 

menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; 

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 

e de Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do 

ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste 

ciclo. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo 

e 2.º ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos 

três ciclos do ensino básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e 

aprovação de ciclo. 
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No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o 

limite de faltas, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 

Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que 

pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma. 

A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de 

todas as componentes do currículo do respectivo ano de escolaridade. 

 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 32.º 

Condições de transição e de aprovação 

1 — 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 de 

Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada 

ciclo. 

2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter 

pedagógico, sendo a retenção considerada excecional. 

3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do 

aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 

detetadas. 

4 — Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e 

b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

5 — A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre 

que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, 

considerem que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as 

capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo 

do número seguinte. 

6 — No final de cada um dos ciclos, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, 

sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, 

das provas finais do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não 

Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

i) Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática; 
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ii) Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

7 — No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do 

ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste 

ciclo. 

8 — As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino 

básico, bem como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de 

transição de ano e aprovação de ciclo.  

9 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto nos termos do disposto no 

n.º 4. 

10 — Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que 

pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma. 

 

 

Anos não terminais de Ciclo: 5º, 7º e 8º anos 

 

As decisões de transição para o ano de escolaridade seguinte revestem caráter 

pedagógico e são tomadas sempre que o conselho de turma considere que o aluno 

demonstre ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades essenciais para 

transitar para o ano de escolaridade seguinte, tendo como referência o quadro abaixo, 

aprovado em conselho pedagógico de 25 de Setembro de 2015: 

 

 

 

5º, 7º e 8º anos de escolaridade  (Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto, pontos 2 e 5 do 

artigo 32º)    
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Ponderação de Situações de Progressão/Retenção 

Sempre que seja necessário ponderar situações de Progressão/Retenção, a avaliação global 

do desempenho dos alunos deve basear-se nos seguintes aspetos: 

a) Domínio da Língua Portuguesa (expressão oral e escrita nas várias disciplinas) 

b) Assiduidade em todas as disciplinas; 

c)   Sentido de responsabilidade, as atitudes, o comportamento e o respeito no 

relacionamento com todos os elementos da comunidade educativa; 

d) Considerar o carácter formativo e pedagógico da retenção; 

e) Demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades 

essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte 

A deliberação final quanto à classificação a atribuir em cada disciplina é da 

competência do conselho de turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por 

cada professor, as informações que a suportam e a situação global do aluno.  

As deliberações do conselho de turma devem resultar do consenso dos professores que o 

integram, admitindo -se o recurso ao sistema de votação, quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso. 

No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de turma votam 

nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o resultado da 

votação. 

A deliberação é tomada por maioria absoluta, tendo o presidente do conselho de turma 

voto de qualidade, em caso de empate. 

Na ata da reunião de conselho de turma devem ficar registadas todas as deliberações e 

a respectiva fundamentação. 

 

Nível inferior a 3 

 

1 qualquer disciplina  

Transita 
2 disciplinas (pode incluir Português ou Matemática, mas não as duas em 

simultâneo) 

Português e Matemática  

Não 

transita 3 ou mais disciplinas 
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Aos alunos que revelem em qualquer momento do seu percurso dificuldades de 

aprendizagem em qualquer disciplina ou área disciplinar é aplicado um plano de atividades 

de acompanhamento pedagógico, elaborado pelo conselho de turma, contendo estratégias 

de recuperação que contribuam para colmatar as insuficiências detetadas. 

 

CERTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO NO BÁSICO 

(Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto 

Artigo 42.º  

Conclusão e certificação  

 

1 — A conclusão do ensino básico é certificada pelo diretor da escola, através da emissão, 

em regra, em formato eletrónico de: 

a) Diploma que ateste a conclusão do ensino básico;  

b) Certificado que discrimine as disciplinas e as respetivas classificações finais, bem 

como as classificações das provas finais do ensino básico. 

 2 — Os certificados a que se refere a alínea b) do número anterior devem, ainda, atestar a 

participação do aluno em representação dos pares em órgãos da escola e em atividades e 

projetos, designadamente, culturais, artísticos, desportivos, científicos, entre outros de 

relevante interesse desenvolvidos na escola.  

3 — Para os alunos abrangidos por medidas adicionais, designadamente adaptações 

curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

a certificação obedece ao estipulado no respetivo artigo 30.º  

4 — Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música ou de Canto Gregoriano, em 

regime supletivo, que obtenham aproveitamento em todas as disciplinas da componente de 

formação artística especializada têm direito a um diploma e certificado dos referidos 

cursos mediante comprovativo da certificação do 9.º ano de escolaridade. 

5 — Para os alunos, em regime integrado ou articulado, a certificação da conclusão do 

ensino básico pode ser feita independentemente da conclusão das disciplinas da 

componente de formação artística especializada.  

6 — A conclusão de um Curso Básico de Dança, de Música ou de Canto Gregoriano implica a 

obtenção de nível igual ou superior a 3 em todas as disciplinas da componente de formação 

artística especializada.  

7 — A pedido dos interessados podem ainda ser emitidas, em qualquer momento do 

percurso escolar do aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem 

discriminar as disciplinas concluídas e os respetivos resultados de avaliação. 
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 8 — A emissão de diplomas, certificados, bem como de certidões, é da competência da 

escola responsável pela componente de formação artística especializada. 

 9 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve a escola ser detentora de toda a 

informação relativa ao percurso escolar do aluno. 

 

AVALIAÇÃO NOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

- 12º Ano - Informação sobre a aprendizagem (Port. 243/2012, de 10 de agosto) 

Artigo 7º 

A produção de informação sobre a aprendizagem dos alunos é da responsabilidade: 

a) Do professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do processo 

de ensino, quando se trate de informação a obter no seu decurso, tendo em vista a 

avaliação formativa e a avaliação sumativa; 

b) Do conselho pedagógico, quando se trate de informação a obter através da 

realização de provas de equivalência à frequência; 

c) Dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência, designados para o 

efeito, quando se trate de informação a obter através da realização de exames finais 

nacionais. 

A informação referente a provas de equivalência à frequência ou a exames nacionais, é 

obtida através de provas, que, de acordo com as características de cada disciplina, e em 

função dos parâmetros previamente definidos, podem ser: 

a) Prova escrita (E); 

b) Prova oral (O) — prova cuja realização implica a presença de um júri e a 

utilização, por este, de um registo do desempenho da capacidade expressão oral do 

aluno; 

c) Prova prática (P) — prova cuja resolução implica a manipulação de materiais, 

instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, incidindo sobre o 

trabalho prático produzido, podendo implicar a presença de um júri e a utilização, 

por este, de um registo do desempenho do aluno; 

d) Prova escrita com componente prática (EP) — prova que pode exigir, da parte do 

aluno, um relatório, a anexar à componente escrita, respeitante à componente 

prática/experimental, implicando esta última a presença de um júri ou do professor 

da disciplina e a utilização por estes de um registo do desempenho do aluno. 

Quando se trate de provas de equivalência à frequência, incidem sobre os conteúdos 

correspondentes à totalidade dos anos que constituem o plano curricular da disciplina. 
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São obrigatórios momentos formais de avaliação da oralidade ou da dimensão prática ou 

experimental, integrados no processo de ensino, de acordo com as alíneas seguintes: 

a)  Na disciplina de Português, a componente de oralidade tem um peso de 20 % no 

cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação. 

b)  Nas disciplinas de Língua Estrangeira e Português Língua Não Materna (PLNM) a 

componente de oralidade tem um peso de 30 % no cálculo da classificação a atribuir 

em cada momento formal de avaliação. 

c)  Nas disciplinas bienais de Física e Química A e de Biologia e Geologia, a  

componente prática e ou experimental têm um peso de 25 % no cálculo da  

classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação. 

d) Nas disciplinas anuais de Biologia, de Física, de Geologia e de Química, a 

 componente prática e ou experimental têm um peso de 30 % no cálculo da  

 classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação. 

 

Efeitos da avaliação 

(DL 139/2012, artº 28º) 

A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração escolar do aluno, o apoio à orientação 

escolar e vocacional e o reajustamento de estratégias. 

A avaliação formativa determina a adoção de medidas pedagógicas adequadas às 

características dos alunos e à aprendizagem a desenvolver. 

A avaliação sumativa conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da 

aprovação em cada disciplina ou módulo, quanto à progressão nas disciplinas não 

terminais, à transição para o ano de escolaridade subsequente, à admissão à matrícula e à 

conclusão do nível secundário de educação. 

A avaliação sumativa consiste (DL 139/2012, artº 29º) na formulação de um juízo global, 

tem como objetivos a classificação e a certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão pedagógica da escola; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, concretizada através da 

realização de provas e de exames finais nacionais. 

Exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nesta área, a classificação na 

disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário 

de educação, mas não entra no apuramento da média final: 
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Avaliação sumativa interna 

• É da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores que compõem o 

conselho de turma, sob critérios aprovados pelo conselho pedagógico.  

• Destina-se a informar o aluno e/ou o seu encarregado de educação sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem em cada disciplina;  

• Realiza-se através da formalização em reuniões do conselho de turma no final dos 

1.º, 2.º e 3.º períodos letivos e de provas de equivalência à frequência.  

No final do 3.º período, a avaliação sumativa interna tem como finalidades:  

• A apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno e do seu aproveitamento 

ao longo do ano;  

• A atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de 

classificação final nas disciplinas;  

• A decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou transição de 

ano, bem como sobre a aprovação em disciplinas terminais, dos 10.º, 11.º e 12.º 

anos de escolaridade, não sujeitas a exame final nacional, no plano de estudos do 

aluno.  

Avaliação sumativa externa  

 

• Destina-se a aferir o grau de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

mediante o recurso a instrumentos de avaliação definidos a nível nacional;  

• Realiza-se através de exames finais nacionais.  

A avaliação sumativa externa aplica-se: 

• Aos alunos dos cursos científico-humanísticos, excluindo os da modalidade de 

ensino recorrente; 

• Aos alunos dos cursos científico-humanísticos da modalidade de ensino 

recorrente que pretendam prosseguir estudos no ensino superior; 

• A todos os alunos dos outros cursos que pretendam prosseguir estudos no ensino 

superior. 

A avaliação sumativa externa para os alunos dos cursos científico-humanísticos realiza-

se no ano terminal da respetiva disciplina, nos termos seguintes: 

• Na disciplina de Português da componente de formação geral; 

• Na disciplina trienal da componente de formação específica; 

• Em duas disciplinas bienais da componente de formação específica, ou numa das 

disciplinas bienais da componente de formação específica e na disciplina de 

Filosofia da componente de formação geral, de acordo com a opção do aluno. 
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Exames finais nacionais 

 

Podem realizar exames finais nacionais os alunos internos e os candidatos 

autopropostos.  

São considerados internos em cada disciplina os alunos que a frequentem até ao final do 

ano letivo, em estabelecimento de ensino público ou do ensino particular e cooperativo 

dotado de autonomia ou de paralelismo pedagógico, ou ainda em seminário.  

Os exames finais nacionais incidem sobre os programas e metas curriculares relativos à 

totalidade dos anos de escolaridade em que a disciplina é lecionada.  

No sentido de assegurar a progressiva aplicação da Portaria n.º 243/2012, os exames das 

disciplinas trienais do 12.º ano, a realizar em 2014, terão como objeto de avaliação os 

conhecimentos e as capacidades relativos aos programas dos 11.º e 12.º anos de 

escolaridade, passando, em 2015, a incluir, na íntegra, o programa dos três anos do ensino 

secundário. (informação GAVE, 8 outubro 2012) 

 

Provas de equivalência à frequência 

 

As disciplinas em que existem provas de equivalência à frequência são as que constam 

do anexo X da Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, no qual se define igualmente a 

duração das respetivas provas. Podem realizar provas de equivalência à frequência os 

candidatos autopropostos.  

 

São considerados autopropostos os candidatos que:  

• Pretendam validar os resultados obtidos na frequência de estabelecimentos do 

ensino particular e cooperativo não dotados de autonomia ou de paralelismo 

pedagógico, ou de seminário, ou de ensino individual ou doméstico;  

• Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a que respeita o exame 

ou prova e anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período letivo;  

• Pretendam obter aprovação em disciplina cujo ano terminal frequentaram sem 

aprovação;  

• Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de curso diferente 

do frequentado e nas quais nunca tenham estado matriculados, desde que estejam 
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ou tenham estado matriculados no ano curricular em que essas disciplinas são 

terminais;  

• Não tendo estado matriculados no ensino público ou no ensino particular e 

cooperativo ou, tendo estado matriculados, tenham anulado a matrícula em todas 

as disciplinas até ao 5.º dia útil do 3.º período, possuam o 3.º ciclo do ensino básico 

ou outra habilitação equivalente e reúnam as condições de admissão à prova de 

equivalência à frequência. Estes candidatos podem ser admitidos à prestação de 

provas de equivalência à frequência dos 11.º e 12.º anos de escolaridade.  

• Situações especiais a assinalar:  

o Os alunos que se encontram a frequentar o 11.º ou o 12.º anos de 

escolaridade, e no mesmo ano letivo se matricularam em disciplinas 

plurianuais em que não tenham progredido no 10.º ou 11.º anos de 

escolaridade, podem ser admitidos à prova de equivalência à frequência 

dessas disciplinas, ou ao exame final nacional, conforme o caso, desde que 

estejam ou tenham estado matriculados no ano curricular em que essas 

disciplinas são terminais, não determinando a eventual reprovação nesta 

prova a anulação da classificação obtida na frequência do ano ou anos 

curriculares anteriores;  

o Os alunos excluídos por faltas em qualquer disciplina só podem apresentar-

se à respetiva prova de equivalência à frequência  ou exame nacional na 

segunda fase. 

 

Classificação final das disciplinas (CFD)  

 

Disciplinas não sujeitas a exame final nacional:  

• Disciplinas anuais – classificação obtida na frequência;  

• Disciplinas plurianuais - média aritmética simples das classificações obtidas na 

frequência dos anos em que foram ministradas, com arredondamento às unidades.  

Disciplinas sujeitas a exame final nacional:  

• Resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, da classificação 

obtida na avaliação interna final da disciplina (CIF) e da classificação obtida em 

exame final nacional (CE), de acordo com a seguinte fórmula:  
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CFD = (7 CIF + 3 CE) /10 

[CFD = classificação final da disciplina; 

CIF = classificação interna final, obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às unidades, das 

classificações obtidas na frequência dos anos em que a disciplina foi ministrada;  

CE = classificação em exame final.]  

 

Classificação obtida através de provas de equivalência à frequência ou de exame final 

nacional:  

• A classificação final em qualquer disciplina pode também obter-se pelo recurso à 

realização exclusiva de provas de equivalência à frequência ou exames finais 

nacionais, conforme os casos, sendo a classificação final, em caso de aprovação, a 

obtida na prova ou no exame.  

 

Classificação final de curso  

• A classificação final do curso é o resultado da média aritmética simples com 

arredondamento às unidades da classificação final obtida em todas as disciplinas do 

plano de estudos do respetivo curso.  

• A classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de 

conclusão do nível secundário de educação mas não entra no apuramento da média 

final, exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nessa área.  

• A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

apuramento da classificação final do curso.  

 

 

Situações especiais de classificação  

 

    Disciplinas não sujeitas a exame final nacional em que o número de aulas ministradas 

durante todo o ano letivo não atingiu o número previsto para oito semanas completas:  

• Disciplina anual – Considera-se o aluno aprovado. Para obtenção de classificação o 

aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da 

escola, ou requerer prova de equivalência à frequência.  

• Disciplina plurianual – Considera-se o aluno aprovado ou em condições de progredir 

na disciplina, conforme se trate ou não de ano terminal da mesma, sem atribuição 

de classificação nesse ano curricular. Para efeitos de classificação final de 
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disciplina, considera-se a classificação obtida ou a média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi 

atribuída classificação, exceto se a classificação final for inferior a 10 

valores, caso em que o aluno deverá realizar prova de equivalência à 

frequência. Nestes casos, para obtenção de classificação anual de 

frequência, o aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com 

as possibilidades da escola, ou ainda, nos casos em que a situação ocorra no 

ano terminal da mesma, requerer prova de equivalência à frequência.  

• Disciplinas sujeitas a exame final nacional em que o número de aulas ministradas 

durante todo o ano letivo não atingiu o número previsto para oito semanas 

completas:  

o O aluno é admitido a exame ou progride sem classificação nesse ano 

curricular, consoante se trate ou não de ano terminal da mesma. A 

classificação interna final da disciplina (CIF) é igual à classificação obtida 

em exame (CE) ou à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações anuais de frequência obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída 

classificação. Para obtenção de classificação anual de frequência o aluno 

pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da 

escola, exceto quando se trate de ano terminal da mesma.  

• Nas situações referidas em que, para obtenção de classificação interna final ou 

anual de disciplina, o aluno repete a frequência da disciplina, de acordo com as 

possibilidades da escola, ou requer prova de equivalência à frequência, apenas será 

considerada a classificação obtida se o aluno beneficiar da mesma.  

Disciplinas em que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de 

assiduidade motivada por doença prolongada, não existam elementos de avaliação 

sumativa interna respeitantes ao 3.º período letivo:  

• A classificação anual de frequência é a obtida no 2.º período letivo.  

Disciplinas em que, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por 

impedimento legal devidamente comprovado, o aluno frequenta as aulas durante um único 

período letivo:  

• O aluno fica sujeito à realização de uma prova extraordinária de avaliação (PEA) em 

cada disciplina, que deverá abranger a totalidade do respetivo programa do ano 

curricular, exceto naquelas em que realizar, no ano curricular em causa, de acordo 

com o seu plano de estudo, exame final nacional.  

• Nos casos em que o aluno realiza a PEA, a classificação anual de frequência a 

atribuir a cada disciplina é a seguinte: CAF = (CF + PEA)/2 em que: CAF = 
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classificação anual de frequência; CF = classificação de frequência do período 

frequentado; PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação.  

Nas situações em que a disciplina é sujeita, no ano curricular em causa, a exame final 

nacional no plano de estudo do aluno, para efeitos de cálculo da classificação interna final 

de disciplina (CIF), considera-se a classificação do período frequentado como classificação 

anual de frequência da disciplina. Se a classificação interna final, calculada nestes termos, 

for inferior a 10 valores, esta não é considerada para efeitos do cálculo da classificação 

final da disciplina (CFD).  

Aprovação, transição e progressão 

A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação 

final igual ou superior a 10 valores, não podendo a classificação de frequência no ano 

terminal das disciplinas plurianuais ser inferior a 8 valores.  

A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a 

classificação anual de frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja 

inferior a 10 valores a mais que duas disciplinas. Para este efeito, são consideradas as 

disciplinas a que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, sido excluído por 

faltas ou anulado a matrícula. Na transição do 11.º para o 12.º ano, para o mesmo efeito, 

são consideradas igualmente as disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 

10.º para o 11.º ano.  

Para os efeitos de transição de ano não é considerada a disciplina de Educação Moral e 

Religiosa, desde que frequentada com assiduidade. Os alunos excluídos por faltas nesta 

disciplina realizam, no final do 10.º, 11.º ou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em 

que se verificou a exclusão, uma prova especial de avaliação, elaborada a nível de escola, 

podendo assim ficar aprovados na disciplina de Educação Moral e Religiosa, desde que 

obtenham uma classificação igual ou superior a 10 valores na referida prova.  

A progressão nas disciplinas verifica-se sempre que a sua classificação anual de 

frequência é superior ou igual a 8 valores e desde que não se verifique uma situação de 

classificação inferior a 10 valores em dois anos curriculares consecutivos. Assim, os alunos 

que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou 

duas disciplinas progridem nesta(s) disciplina(s) desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) 

não seja(m) inferior(es) a 8 valores e que não tenham obtido, nestas, classificação(ões) 

inferior(es) a 10 valores em dois anos curriculares consecutivos .  
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Conclusão do ensino secundário 

A conclusão do nível secundário (DL 139/2012, artº 30º) depende de aprovação em todas 

as disciplinas do plano de estudos do curso frequentado pelo aluno. 

A conclusão dos cursos científico-humanísticos, excluindo os da modalidade de ensino 

recorrente, está dependente da realização, com caráter obrigatório, de exames finais 

nacionais às disciplinas sujeitas à modalidade de avaliação sumativa externa. 

Concluem o nível secundário de educação os alunos que obtenham aprovação em todas 

as disciplinas do plano de estudo do respetivo curso. 

 

Certificação 

(Port 304-B/2015 artº 23º) 

A conclusão de um curso é certificada através da emissão de: 

a) Um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e indique o 

curso concluído, a respetiva classificação final e o nível de qualificação de acordo 

com o Quadro Nacional de Qualificações e o Quadro Europeu de Qualificações; 

b) Um certificado que ateste o nível de qualificação de acordo com o Quadro 

Nacional de Qualificações e o Quadro Europeu de Qualificações, discrimine as 

disciplinas e as respetivas classificações finais, bem como as classificações de exame 

obtidas nas disciplinas em que foi realizado. 

A requerimento do interessado os certificados podem ainda conter um anexo do qual 

constem todas as atividades extracurriculares desenvolvidas pelo aluno, designadamente as 

realizadas no âmbito de ações de voluntariado. 

A requerimento dos interessados, podem ser emitidas pelo órgão de gestão e 

administração do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, em qualquer momento 

do percurso escolar do aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem 

discriminar as disciplinas concluídas e respetivas classificações. 

Se o aluno, após conclusão de qualquer curso do ensino secundário, frequentar outro 

curso, ou outras disciplinas do mesmo ou de outros cursos, a seu pedido e em caso de 

aproveitamento, será emitida certidão, da qual conste a classificação obtida nas 

disciplinas ou, em caso de conclusão de outro curso, os respetivos diploma e certificado de 

conclusão. 

Se o aluno, após conclusão de qualquer curso do ensino secundário, concluir uma ou 

mais disciplinas, cuja frequência seja iniciada no ano seguinte ao da conclusão do curso, a 

classificação obtida nas disciplinas referidas pode contar, por opção do aluno, para efeitos 

de cálculo da média final de curso, desde que as disciplinas integrem o plano de estudos 
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do curso concluído e sejam concluídas no período correspondente ao ciclo de estudos das 

mesmas, devendo nestes casos ser emitidos novos diploma e certificado. 

 

Condições especiais e restrições de matrícula 

(Port 243/2012 artº 24º, com a redacção da port. 304-B/2015 de 22 de setembro) 

Ao aluno que transita de ano com classificação igual a 9 ou 8 valores em uma ou duas 

disciplinas é permitida a inscrição em todas as disciplinas do ano de escolaridade seguinte, 

incluindo aquela ou aquelas em que obteve essas classificações, sem prejuízo do previsto 

no número seguinte. 

Não é autorizada a inscrição em disciplinas em que o aluno tenha obtido classificação 

inferior a 10 valores em dois anos curriculares consecutivos. 

É autorizada a anulação de matrícula na disciplina de Educação Moral e Religiosa. 

Aos alunos retidos, além da renovação da inscrição nas disciplinas em que não 

progrediram ou não obtiveram aprovação, é ainda facultado inscrever-se, nesse ano, em 

disciplinas do mesmo ano de escolaridade em que tenham progredido ou sido aprovados, 

para efeitos de melhoria de classificação, a qual só será considerada quando for superior à 

já obtida. 

Aos alunos que transitem de ano não progredindo ou não obtendo aprovação em uma ou 

duas disciplinas é autorizada a renovação da matrícula no ano curricular em que se verifica 

a não progressão ou aprovação, de acordo com as possibilidades da escola. 

O aluno não pode matricular-se mais de três vezes para frequência do mesmo ano de 

escolaridade do curso em que está inserido, podendo, todavia, fazê-lo noutro curso de 

nível secundário de educação,  

Aos alunos que não concluam o ensino secundário por não terem obtido aprovação em 

uma ou duas disciplinas do 11.º ano de escolaridade e ou por não terem completado o 12.º 

ano de escolaridade é permitida, para além da renovação da inscrição nas disciplinas em 

que não obtiveram aprovação, a inscrição em disciplinas 

do 12.º ano de escolaridade para efeitos de melhoria de classificação, de acordo com as 

possibilidades da escola, exceto em disciplinas cuja aprovação dependa de exame nacional 

 

[SUPORTE LEGISLATIVO  

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto 

DL 139/2012, de 5 de julho] 
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Registo das classificações e ratificação das deliberações do conselho de 

turma  

As classificações no final dos 1.º, 2.º e 3.º períodos são registadas em pauta, (port. 

243/2012,artº 20.º)  bem como nos restantes documentos previstos para esse efeito, os 

quais não devem mencionar, caso existam alunos com necessidades educativas especiais, a 

natureza das mesmas. 

Em cada ano letivo, o aproveitamento final de cada disciplina é expresso pela 

classificação atribuída pelo conselho de turma na reunião de avaliação do 3.º período, 

devendo aquela classificação exprimir a apreciação global do trabalho desenvolvido pelo 

aluno e o seu aproveitamento escolar ao longo do ano. 

As deliberações do conselho de turma carecem de ratificação do responsável do órgão 

de gestão e administração do estabelecimento de ensino. 

O responsável do órgão de gestão e administração do estabelecimento de ensino deve 

proceder à verificação das pautas e da restante documentação relativa às reuniões dos 

conselhos de turma, assegurando-se do integral cumprimento das disposições em vigor e da 

observância dos critérios definidos pelo conselho pedagógico, competindo-lhe desencadear 

os mecanismos necessários à correção de eventuais irregularidades. 

As pautas, após a ratificação do responsável do órgão de gestão, são afixadas em local 

apropriado no interior da escola, nelas devendo constar a data da respetiva afixação. 

O responsável do órgão de gestão e administração do estabelecimento de ensino, 

sempre que o considere justificado, pode determinar a repetição da reunião do conselho 

de turma, informando sobre os motivos que fundamentam tal determinação. 

Se, após a repetição da reunião, subsistirem factos que, no entender do responsável do 

órgão de gestão e administração do estabelecimento de ensino, impeçam a ratificação da 

deliberação do conselho de turma, deve a situação ser apreciada em reunião do conselho 

pedagógico. 

 

Revisão das deliberações do conselho de turma  

Após a afixação das pautas referentes ao 3.º período, o encarregado de educação, ou o 

aluno, quando maior de idade, poderá requerer a revisão das deliberações do conselho de 

turma (port. 243/2012,artº 21.º). 

Os pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente fundamentado 

em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao responsável do órgão de 
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gestão do estabelecimento de ensino no prazo de cinco dias úteis a contar da data da 

afixação da pauta com a classificação da avaliação sumativa interna, podendo o 

requerimento ser acompanhado dos documentos considerados pertinentes. 

Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado, bem como os que não 

estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos. 

O responsável do órgão de gestão do estabelecimento de ensino convoca, nos cinco dias 

úteis após a aceitação do requerimento, para apreciação do pedido, uma reunião 

extraordinária do conselho de turma. 

O conselho de turma, reunido extraordinariamente, aprecia o pedido e delibera sobre o 

mesmo, elaborando um relatório pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião. 

Nos casos em que o conselho de turma mantenha a sua deliberação, o processo aberto 

pelo pedido de revisão é enviado pelo presidente do órgão de gestão ao conselho 

pedagógico para decisão final, que deve ser fundamentada, devendo os processos ser 

instruídos com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do encarregado de educação (ou do aluno) e documentos 

apresentados com o mesmo; 

b) Fotocópia da ata da reunião extraordinária do conselho de turma; 

c) Fotocópias das atas das reuniões do conselho de turma correspondentes a todos os 

momentos de avaliação; 

d) Relatório do diretor de turma, do qual constem os contactos havidos com o 

encarregado de educação ao longo do ano; 

e) Relatório do professor da disciplina visada no pedido de revisão, justificativo da 

classificação proposta no 3.º período e do qual constem todos os elementos de 

avaliação do aluno, recolhidos ao longo do ano letivo; 

f) Ficha de avaliação do aluno relativa aos três períodos letivos. 

Da deliberação do conselho pedagógico e respetiva fundamentação é dado 

conhecimento ao interessado, através de carta registada com aviso de receção, no prazo 

máximo de 30 dias úteis contados a partir da data da receção do pedido de revisão. 

Da deliberação que recaiu sobre o pedido de revisão pode ser interposto, no prazo de cinco 

dias úteis após a data da receção da resposta, recurso hierárquico para os diretores dos 

serviços territorialmente competentes do Ministério da Educação e Ciência, quando o 

mesmo for baseado em vício de forma existente no processo. 

Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação 

administrativa. 

 

- 10º/11º Anos (Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto) 
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Avaliação interna e externa 

Artigo 22.º 

Avaliação interna 

1 — A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que 

preside à recolha de informação,as modalidades formativa e sumativa. 

2 — A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos 

órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

3 — Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando -se um processo de 

autorregulação das suas aprendizagens. 

 

Artigo 23.º 

Avaliação formativa 

1 — A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo 

de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem 

privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que 

permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a 

adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos 

contextos em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade 

de procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes 

presidem, 

à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que 

ocorrem. 

3 — Na recolha de informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e 

adequação de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser 

prosseguidos objetivos de melhoria da qualidade da informação a recolher. 

4 — A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, 

técnicas e instrumentos,beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador. 

 

Artigo 24.º 

Avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. 
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2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, 

informar alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das 

aprendizagens. 

3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso 

escolar do aluno. 

4 — A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, 

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos 

no artigo 20.º, compete ao diretor de turma. 

5 — A avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da 

anual processa -se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período 

de organização adotado; 

b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está 

sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo. 

6 — Na organização de funcionamento de disciplinas diversa da anual não pode resultar 

uma diminuição do reporte aos alunos e encarregados de educação sobre a avaliação das 

aprendizagens, devendo ser garantida, pelo menos, uma vez durante o período adotado e, 

no final do mesmo, uma apreciação sobre a evolução das aprendizagens, incluindo as áreas 

a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

7 — A avaliação sumativa é complementada pela realização de exames finais nacionais, nos 

termos dos artigos 27.º e 28.º, podendo processar -se ainda através da realização de provas 

de equivalência à frequência, nos termos do artigo 26.º 

 

 

 

 

Artigo 25.º 

Formalização da avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa formalizada no final de cada período tem, no final do 3.º 

período, as seguintes finalidades: 

a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu 

aproveitamento ao longo do ano; 

b) Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de 

classificação final nas disciplinas; 

c) Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou transição de ano, 

bem como sobre a aprovação em disciplinas terminais dos 10.º, 11.º e 12.º anos de 
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escolaridade não sujeitas a exame final nacional no plano de curricular do aluno. 

2 — A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores que 

compõem o conselho de turma, sob critérios aprovados pelo conselho pedagógico de 

acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º 

3 — A classificação a atribuir a cada aluno é proposta ao conselho de turma pelo professor 

de cada disciplina. 

4 — As disciplinas constantes dos planos curriculares são objeto de classificações na escala 

de 0 a 20 valores, e, sempre que se considere relevante, a classificação é acompanhada 

de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as 

áreas a melhorar ou a consolidar a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

5 — Exceciona -se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento que, em 

caso algum, é objecto de avaliação sumativa. 

6 — As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos DAC a que se refere o artigo 9.º, são consideradas na avaliação 

das respetivas disciplinas. 

 

Artigo 26.º 

Provas de equivalência à frequência 

1 — As provas de equivalência realizam -se a nível de escola, em duas fases, com vista a 

certificação de conclusão do ensino secundário. 

2 — Considerada a natureza das aprendizagens objecto de avaliação, e em função de 

parâmetros previamente definidos pelo conselho pedagógico, as provas podem ser 

constituídas pelas seguintes componentes: 

a) Escrita (E), que implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou 

tridimensional e a possível utilização de diferentes materiais; 

b) Oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação 

oral na presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do 

desempenho do aluno; 

c) Prática (P), que implica a realização de tarefas objecto de avaliação performativa, 

em situações de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, 

instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, que incide sobre o 

trabalho prático e ou experimental produzido, implicando a presença de um júri e a 

utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno. 

3 — As provas de equivalência à frequência têm como referencial base as Aprendizagens 

Essenciais correspondentes à totalidade dos anos que constituem o plano curricular 
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da disciplina, devendo ainda contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e 

integração dos saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade. 

4 — Podem realizar provas de equivalência à frequência os candidatos autopropostos que 

se encontrem, designadamente numa das seguintes situações: 

a) Frequentem o ensino individual ou o ensino doméstico; 

b) Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a que respeita a prova 

e anulado a matrícula até ao final da penúltima semana do 3.º período; 

c) Pretendam obter aprovação em disciplina cujo ano terminal frequentaram sem 

aprovação; 

d) Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de curso diferente 

do frequentado e nas quais nunca tenham estado matriculados, desde que estejam 

ou 

tenham estado matriculados no ano curricular em que essas disciplinas são terminais; 

e) Sejam maiores de 18 anos, fora da escolaridade obrigatória, detentores do 3.º 

ciclo do ensino básico ou outra habilitação equivalente, não se encontrem 

matriculados ou 

tenham anulado a matrícula em todas as disciplinas até ao final da penúltima semana 

do 3.º período; 

f) Pretendam melhorar a classificação final de disciplina, nas situações em que não 

reúnam condições para realizar a melhoria na qualidade de alunos internos; 

g) Tenham ficado excluídos por faltas no ano terminal  da disciplina, pela aplicação 

do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, e 

pretendam realizar provas na 2.ª fase desse mesmo ano escolar. 

5 — Os candidatos a que se refere a alínea e) do número anterior podem ser admitidos à 

prestação de quaisquer provas de equivalência à frequência dos 11.º e 12.º anos 

de escolaridade. 

6 — Os alunos a frequentar o 11.º ou 12.º anos de escolaridade, matriculados em disciplinas 

plurianuais no 10.º ou 11.º nas quais não tenham progredido, desde que estejam ou tenham 

estado matriculados no ano terminal das mesmas, podem ser admitidos à prova de 

equivalência à frequência ou exame final nacional dessas disciplinas, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

7 — A eventual reprovação na prova ou exame final nacional não determina a anulação da 

classificação obtida na frequência do ano ou anos curriculares anteriores. 

8 — Os alunos excluídos por faltas em qualquer disciplina, só podem apresentar -se à 

respetiva prova de equivalência à frequência no mesmo ano letivo, na 2.ª fase. 
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9 — Aos alunos do 11.º ano é autorizada a realização de quaisquer provas de equivalência à 

frequência de disciplinas terminais, nesse ano de escolaridade, não sujeitas a exame final 

nacional. 

10 — Aos alunos do 12.º ano, para efeitos de conclusão de curso, é facultada a 

apresentação a provas de equivalência à frequência em qualquer disciplina não sujeita a 

exame final nacional. 

11 — Os alunos aprovados em disciplinas terminais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, 

que pretendam melhorar a classificação, podem requerer a realização de provas de 

equivalência à frequência: 

a) No ano de conclusão, na 2.ª fase; 

b) No ano escolar seguinte ao previsto na alínea anterior, na 1.ª e 2.ª fases. 

12 — Nos casos previstos no número anterior apenas é considerada a nova classificação 

caso seja superior à anteriormente obtida. 

13 — Para efeito de melhoria de classificação, são válidas somente as provas prestadas em 

disciplinas com o mesmo código de prova de equivalência à frequência do plano curricular 

em que o aluno obteve a primeira aprovação. 

14 — Não é permitida a realização de provas de equivalência à frequência para melhoria de 

classificação em disciplinas cuja aprovação foi obtida em sistemas de ensino estrangeiros. 

15 — Na disciplina bienal de Filosofia da componente de formação geral e nas disciplinas 

bienais da componente de formação específica, havendo oferta de exame final nacional, 

não há provas de equivalência à frequência, sendo estas substituídas pelos exames finais 

nacionais correspondentes. 

16 — A identificação das disciplinas em que existem provas de equivalência à frequência e 

as componentes que as constituem são as constantes do anexo VIII à presente portaria, da 

qual faz parte integrante. 

17 — As normas e os procedimentos a observar relativos à realização das provas de 

equivalência à frequência, incluindo a sua duração, são objeto do regulamento de provas e 

exames aprovado por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

18 — As provas de equivalência à frequência realizam-se no período de tempo fixado no 

calendário de provas e exames. 

 

Artigo 27.º 

Avaliação externa 

1 — A avaliação externa das aprendizagens, da responsabilidade dos serviços e organismos 

do Ministério da Educação, compreende exames finais nacionais, sendo os 

resultados dos mesmos considerados para a classificação final de disciplina. 
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2 — Considerada a natureza das aprendizagens objecto de avaliação, os exames finais 

nacionais compreendem uma ou mais componentes das provas previstas no n.º 2 

do artigo 26.º 

3 — A identificação das disciplinas em que existem exames finais nacionais é a constante 

no anexo IX à presente portaria, da qual faz parte integrante. 

4 — No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam 

assegurar a complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa e 

da avaliação interna das aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas no 

Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

5 — Os exames finais nacionais podem ser realizados em suporte eletrónico, nos termos a 

definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

6 — Os exames finais nacionais realizam -se nas datas previstas no despacho que determina 

o calendário de provas e exames. 

 

Artigo 28.º 

Exames finais nacionais 

1 — Os exames finais nacionais, realizados nos termos previstos no n.º 4 do artigo 25.º do 

Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, têm como referencial de avaliação as 

Aprendizagens Essenciais da disciplina, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2 — Os exames finais nacionais são realizados no ano terminal da respetiva disciplina nos 

termos seguintes: 

a) Disciplina de Português da componente de formação geral; 

b) Disciplina trienal da componente de formação específica do curso; 

c) Duas disciplinas bienais, podendo optar por uma das seguintes situações: 

i) Nas duas disciplinas bienais da componente de formação específica do curso; 

ii) Numa das disciplinas bienais da componente de formação específica do curso e 

na disciplina de Filosofia da componente de formação geral; 

iii) Na disciplina bienal da componente de formação específica do curso e na 

disciplina bienal da componente de formação específica objeto de permuta. 

3 — No ato de inscrição para a realização dos exames finais nacionais o aluno opta e regista 

as duas disciplinas bienais para efeitos de conclusão do curso, considerando as situações 

previstas no número anterior. 

4 — As opções previstas na alínea c) do n.º 2 e no n.º 3 podem ser alteradas no próprio ano 

em que o aluno se inscreveu para a realização dos exames, mediante autorização 
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do diretor da escola, e nos anos letivos seguintes, desde que o aluno ainda não tenha 

concluído nenhuma das disciplinas relativamente às quais pretende alterar a decisão 

de realização de exame final nacional. 

5 — Podem realizar exames finais nacionais os alunos autopropostos nos termos definidos 

no n.º 4 do artigo 26.º e os alunos internos nos termos definidos no número seguinte. 

6 — São internos em cada disciplina, para realização dos exames nacionais, os alunos que, 

na Classificação Interna Final (CIF) da disciplina a cujo exame se apresentam, tenham 

obtido simultaneamente uma classificação igual ou superior a 10 valores e classificação 

anual de frequência no ano terminal igual ou superior a 8 valores. 

7 — A CIF é calculada através da média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações anuais de frequência de cada um dos anos em que a disciplina foi ministrada. 

8 — A CIF só é válida para realização de exames nacionais no ano em que a mesma é 

obtida. 

9 — Os candidatos a que se refere a alínea e) do n.º 4 do artigo 26.º podem apresentar -se 

à realização de quaisquer exames finais nacionais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

10 — Os alunos excluídos por faltas em qualquer disciplina só podem apresentar -se ao 

respetivo exame final nacional no mesmo ano letivo, na 2.ª fase, na qualidade de 

autopropostos. 

11 — Aos alunos do 11.º ano é autorizada a realização de exames finais nacionais em 

qualquer disciplina sujeita a exame nacional e terminal neste ano de escolaridade. 

12 — Aos alunos do 12.º ano, para efeitos de conclusão de curso, é facultada a 

apresentação a exame final nacional em qualquer disciplina identificada no anexo IX. 

13 — Os alunos aprovados em disciplinas terminais do 11.º ou do 12.º ano de escolaridade 

sujeitas a exame nacional, que pretendam melhorar a sua classificação, podem requerer 

exame final nacional: 

a) No ano letivo de conclusão, na 2.ª fase; 

b) No ano letivo seguinte ao previsto na alínea anterior, na 1.ª e 2.ª fases. 

14 — Nos casos previstos no número anterior apenas é considerada a nova classificação 

caso seja superior à anteriormente obtida. 

15 — Para efeito de melhoria de classificação, são válidos somente os exames prestados em 

disciplinas com o mesmo código de exame em que o aluno obteve a primeira aprovação. 

16 — Não é permitida a realização de exames de melhoria de classificação em disciplinas 

cuja aprovação foi obtida em sistemas de ensino estrangeiro. 

17 — As normas e os procedimentos a observar relativos à realização das provas de 

equivalência à frequência, incluindo a sua duração, são objeto do regulamento de provas e 

exames aprovado por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 
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Artigo 29.º 

Condições especiais de realização de provas e exames 

Aos alunos abrangidos por medidas universais, selectivas ou adicionais, aplicadas no âmbito 

do Decreto –Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que realizam provas de equivalência à 

frequência e exames finais nacionais são garantidas, se necessário, adaptações no processo 

de realização das mesmas. 

 

 

 

SUBSECÇÃO III 

Transição, aprovação e progressão 

Artigo 30.º 

Condições de transição e aprovação 

1 — A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma Classificação 

Final de Disciplina (CFD) igual ou superior a 10 valores. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a classificação anual de frequência no 

ano terminal das disciplinas plurianuais não pode ser inferior a 8 valores. 

3 — A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica -se sempre que a 

classificação anual de frequência ou final de disciplina não seja inferior a 10 valores a mais 

do que duas disciplinas, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes: 

a) Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações anuais de 

frequência inferiores a 10 valores, em uma ou duas disciplinas, progridem nesta(s) 

disciplina(s), 

desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) não seja(m) inferior(es) a 8 valores; 

b) Os alunos não progridem nas disciplinas trienais em que tenham obtido 

consecutivamente nos 10.º e 11.º anos classificação anual de frequência inferior a 10 

valores; 

c) São também consideradas, para os efeitos de transição de ano, as disciplinas a que 

o aluno tenha sido excluído por faltas ou anulado a matrícula; 

d) No caso de disciplina com mais do que uma classificação anual de frequência 

inferior a 10, a mesma conta, apenas uma vez, para efeitos de transição; 

e) A disciplina de Educação Moral e Religiosa, quando frequentada com assiduidade, 

não é considerada para efeitos de progressão de ano; 
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f) Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, 

no final do 10.º, 11.ºou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em que se 

verificou a exclusão, uma prova especial de avaliação, elaborada a nível de escola; 

g) A aprovação na disciplina de Educação Moral e Religiosa, nas situações referidas na 

alínea anterior, verifica –se quando o aluno obtém uma classificação igual ou superior 

a 10 valores. 

4 — Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição ou a permuta de 

disciplinas no plano curricular, as novas disciplinas passam a integrar o plano 

curricular do aluno, sendo consideradas para efeitos de transição. 

5 — Aos alunos retidos, além da renovação da matrícula nas disciplinas em que não 

progrediram ou não obtiveram aprovação, é ainda facultada a matrícula, nesse ano, em 

disciplinas do mesmo ano de escolaridade em que tenham progredido ou sido aprovados, 

para efeitos de melhoria de classificação, a qual só será considerada quando for superior à 

já obtida. 

 

Artigo 31.º 

Situações especiais de classificação 

1 — Sempre que, em qualquer disciplina anual, o número de aulas ministradas durante todo 

o ano letivo não tenha atingido o número previsto para oito semanas completas, 

considera -se o aluno aprovado, sem atribuição de classificação nessa disciplina. 

2 — Para obtenção de classificação no caso referido no número anterior, o aluno pode 

repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, ou requerer 

prova de equivalência à frequência. 

3 — Caso a situação prevista no número anterior ocorra em disciplinas plurianuais, não 

sujeitas a exame final nacional no plano curricular do aluno, considera -se o aluno 

aprovado ou em condições de progredir na disciplina, conforme se trate ou não de ano 

terminal da mesma, sem atribuição de classificação nesse ano curricular e sem prejuízo 

do disposto no número seguinte. 

4 — Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, considera -se a 

classificação obtida ou a média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação, exceto se a 

classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o aluno deverá realizar prova de 

equivalência à frequência. 

5 — Nos casos referidos no n.º 3, para obtenção de classificação anual de frequência, o 

aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, 
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ou requerer prova de equivalência à frequência, nos casos em que a situação ocorra no ano 

terminal da mesma. 

6 — Sempre que, em qualquer disciplina sujeita a exame final nacional no plano curricular 

do aluno, o número de aulas lecionadas durante o ano letivo seja inferior a oito semanas 

completas, o aluno é admitido a exame ou progride sem classificação nesse ano curricular, 

consoante se trate ou não de ano terminal da mesma, sendo a classificação interna final da 

disciplina igual à classificação obtida em exame ou à média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações anuais de frequência obtidas no(s) ano(s) em 

que foi atribuída classificação. 

7 — Para obtenção de classificação anual de frequência nos casos referidos nos números 

anteriores, o aluno pode repetir a frequência da disciplina, de acordo com as 

possibilidades da escola, exceto quando se tratar do ano terminal da mesma. 

8 — Nas situações referidas nos n.os 2, 5 e 7, apenas será considerada a classificação 

obtida se o aluno beneficiar da mesma. 

9 — Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade 

motivada por doença prolongada, ou por impedimento legal devidamente comprovado 

do aluno, não existirem, em qualquer disciplina, elementos de avaliação respeitantes ao 

3.º período letivo, a classificação anual de frequência é atribuída pelo conselho 

de turma, tomando por referência as classificações obtidas no 2.º período letivo. 

10 — Sempre que, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por 

impedimento legal devidamente comprovado, o aluno frequentar as aulas durante um 

único período letivo, fica sujeito à realização de uma prova  

Extraordinária de avaliação (PEA) em cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no 

ano curricular em causa, deacordo com o seu plano curricular, exame final nacional 

constante no anexo IX. 

11 — Aos alunos titulares de habilitações estrangeiras a quem, por ingresso tardio no 

sistema de ensino português, apenas tenha sido possível a atribuição de classificação 

num só período letivo, aplica -se o disposto no número anterior. 

12 — Para efeitos do n.º 10, a classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina 

é a seguinte: 

             CAF = (CF + PEA) / 2 

[CAF = classificação anual de frequência; 

CF = classificação de frequência do período frequentado; 

PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação.} 

 

13 — A PEA deve abranger as Aprendizagens Essenciais do ano curricular em causa, sendo 

os procedimentos específicos a observar no seu desenvolvimento os constantes 
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do anexo X. 

14 — Quando a disciplina é sujeita, no ano curricular em causa, a exame final nacional 

considera -se a classificação do período frequentado como classificação anual de 

frequência da disciplina. 

15 — Sempre que a obtenção de aprovação na disciplina implique a realização de exame 

final nacional, o aluno não é dispensado da respetiva prestação. 

16 — Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em qualquer 

disciplina elementos de avaliação respeitantes a um dos três períodos letivos, 

os alunos podem optar entre: 

a) Ser -lhes considerada como classificação anual de frequência a obtida nesse 

período; 

b) Não lhes ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina. 

17 — Na situação prevista na alínea b) do número anterior observa -se o seguinte: 

a) No caso de disciplinas anuais, considera -se o aluno aprovado sem atribuição de 

classificação; 

b) No caso de disciplinas plurianuais não sujeitas a exame nacional, considera -se o 

aluno aprovado ou em condições de progredir na disciplina, conforme se trate ou não 

do ano terminal da mesma, sem atribuição de classificação nesse ano curricular, sem 

prejuízo do disposto na alínea seguinte; 

c) Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, considera -se a 

classificação obtida ou a média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação, exceto se a 

classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o aluno deverá realizar prova 

de equivalência à frequência; 

d) No caso de disciplinas sujeitas a exame final nacional, o aluno é admitido a exame 

ou progride sem classificação nesse ano, consoante se trate ou não de ano terminal 

da 

mesma, sendo a classificação interna final da disciplina igual à classificação obtida 

em exame ou à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações anuais 

de frequência obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação. 

18 — Se a classificação interna final, calculada nos termos do n.º 12 e da alínea d) do n.º 

17, for inferior a 10 valores, esta não é considerada para efeitos do cálculo da classificação 

final da disciplina. 

 

Artigo 32.º 
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Classificação final de disciplina 

1 — A classificação final das disciplinas não sujeitas a exame final nacional no plano 

curricular do aluno é obtida da seguinte forma: 

a) Nas disciplinas anuais, pela atribuição da classificação obtida na frequência; 

b) Nas disciplinas plurianuais, pela média aritmética simples das classificações anuais 

de frequência dos anos em que foram ministradas, com arredondamento às unidades. 

2 — A classificação final das disciplinas sujeitas a exame final nacional no plano curricular 

do aluno é o resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, da 

classificação obtida na avaliação interna final  da disciplina e da classificação obtida em 

exame final nacional, de acordo com a seguinte fórmula: 

          CFD = (7CIF + 3 CE) / 10 

[CFD = classificação final de disciplina; 

CIF = classificação interna final, obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às unidades, das 

classificações anuais de frequência dos anos em que adisciplina foi ministrada; 

CE = classificação de exame final.] 

 

3 — A classificação final em qualquer disciplina pode também obter -se pelo recurso à 

realização exclusiva, na qualidade de aluno autoproposto, de provas de equivalência 

à frequência ou de exames finais nacionais, sendo a classificação final, em caso de 

aprovação, a obtida na prova ou no exame. 

 

Artigo 33.º 

Classificação final de curso 

1 — A classificação final do curso é o resultado da média aritmética simples, com 

arredondamento às unidades, da classificação final obtida pelo aluno em todas as 

disciplinas do seu plano curricular. 

2 — A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

apuramento da classificação a que se refere o número anterior. 

 

Artigo 34.º 

Conselho de turma de avaliação 

1 — O conselho de turma, para efeitos de avaliação dos alunos, é constituído pelos 

professores da turma. 

2 — Compete ao conselho de turma: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em 

conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina. 
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3 — O funcionamento dos conselhos de turma obedece ao previsto no Código do 

Procedimento Administrativo. 

4 — Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 

horas, para a qual cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao diretor da 

escola, os elementos de avaliação de cada aluno. 

5 — Nas situações previstas no número anterior, o director de turma, ou quem o substitua, 

apresenta ao conselho de turma os elementos de avaliação de cada aluno. 

6 — As deliberações das reuniões dos conselhos de turma de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores que as integram. 

7 — No conselho de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou 

técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros 

elementos cuja participação o conselho pedagógico considere conveniente. 

 

 

 

 

Artigo 35.º 

Registo das classificações 

1 — As classificações no final de cada período letivo são registadas em pauta, bem como 

nos restantes documentos previstos para esse efeito. 

2 — O aproveitamento final de cada disciplina é expresso pela classificação atribuída pelo 

conselho de turma na reunião de avaliação do 3.º período. 

3 — As deliberações do conselho de turma são ratificadas pelo diretor da escola. 

4 — O diretor da escola deve garantir a verificação das pautas e da restante documentação 

relativa às reuniões dos conselhos de turma, assegurando -se da conformidade do 

cumprimento das disposições em vigor, competindo –lhe desencadear os mecanismos 

necessários à correção de eventuais irregularidades. 

5 — As pautas, após a ratificação prevista no n.º 3, são afixadas em local apropriado no 

interior da escola, nelas devendo constar a data da respetiva afixação. 

6 — O diretor da escola, sempre que o considere justificado, pode determinar a repetição 

da reunião do conselho de turma, informando sobre os motivos que fundamentam 

tal determinação. 

7 — Se, após a repetição da reunião, subsistirem factos que, no entender do diretor da 

escola, impeçam a ratificação da deliberação do conselho de turma, deve a situação 

ser apreciada em reunião do conselho pedagógico. 
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Artigo 36.º 

Revisão das decisões 

1 — As decisões relativas à avaliação das aprendizagens no 3.º período podem ser objeto de 

pedido de revisão dirigido, pelo encarregado de educação, ou pelo aluno quando 

maior de idade, ao diretor da escola. 

2 — Os pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente fundamentado 

em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, no prazo de três dias úteis 

a contar do dia seguinte ao da data da afixação da pauta, acompanhado dos documentos 

considerados pertinentes. 

3 — Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, 

bem como os que não apresentem qualquer fundamentação são liminarmente indeferidos. 

4 — O diretor convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do requerimento, uma reunião 

extraordinária do conselho de turma para apreciação do pedido. 

5 — O conselho de turma, reunido extraordinariamente, aprecia o pedido de revisão e 

delibera sobre o mesmo, elaborando um relatório pormenorizado que deve integrar 

a ata da reunião. 

6 — Nos casos em que o conselho de turma mantenha a sua deliberação, o processo é 

enviado pelo diretor ao conselho pedagógico para emissão de parecer prévio à decisão  

final. 

7 — Da decisão do diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao interessado, 

através de carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30 dias 

úteis contados a partir da data da receção do pedido de revisão. 

8 — Da decisão que recaiu sobre o pedido de revisão pode ser interposto, no prazo de cinco 

dias úteis após a data da receção da resposta, recurso hierárquico para o Diretor -Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, quando o mesmo for baseado em vício de forma. 

9 — Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação 

administrativa. 

 

 

AVALIAÇÃO NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

- 12º Ano - Processo de avaliação nos cursos profissionais  

A avaliação nos cursos profissionais (port. 74-A/2013, artº10º) incide: 
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a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das 

disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de 

trabalho da FCT; 

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional 

associado à respetiva qualificação. 

Intervêm no processo de avaliação (port. 74-A/2013, artº11º): 

a) O professor; 

b) O aluno; 

c) O diretor de turma ou orientador educativo; 

d) O conselho de turma; 

e) O diretor de curso; 

f) O professor orientador da FCT e da PAP; 

g) O tutor designado pela entidade de acolhimento; 

h) Os órgãos de direção ou gestão e as estruturas de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola; 

i) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

j) Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos 

sectores profissionais afins aos cursos; 

k) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 

Critérios de avaliação 

 

No início das atividades escolares, o conselho pedagógico, ouvidos os professores e as 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, define os critérios e os procedimentos 

de avaliação (port. 74-A/2013, artº10º)  a aplicar tendo em conta a dimensão integradora 

da avaliação, incluindo, designadamente: 

a) As condições de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 

b) A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; 

c) Os conhecimentos, aptidões e atitudes  

d) As estratégias de apoio educativo; 

e) A participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o 

mundo do trabalho. 

Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos critérios de 

avaliação aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos encarregados de 

educação. 
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Especificidades da avaliação 

 

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. 

A avaliação sumativa (port. 74-A/2013, artº 15.º e 16º) consiste na formulação de um 

juízo global, tem como objetivos a classificação e a certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna; 

b) A avaliação sumativa externa. 

 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, após a 

conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma. 

A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo os 

momentos de realização da mesma no final de cada módulo acordados entre o professor e 

o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem 

dos alunos. 

O aluno pode requerer a avaliação dos módulos não realizados 

A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e 

integra, no final do último ano do ciclo de formação, uma PAP. 

A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 

A avaliação sumativa externa aplica-se aos alunos dos cursos profissionais que 

pretendam prosseguir estudos em cursos do ensino superior conferentes de grau 

académico.(DL 91/2013, artº 29º) 

Nos cursos profissionais, o aluno deve ainda obter aprovação na formação em contexto 

de trabalho e na prova de aptidão profissional. 

Registo e publicitação da avaliação 

(port. 74-A/2013, artº 22º) 

No final dos momentos de avaliação é entregue aos alunos o relatório relativos ao 

percurso formativo e perfil de progressão e respetivos anexos. 

No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente: 

a) A identificação e classificação dos módulos concluídos em cada disciplina, bem 

como a classificação final das disciplinas concluídas; 

b) A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida 

com sucesso, assim como o nome das empresas ou organizações em que decorreu; 

c) A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final. 

O órgão de direção da escola ratifica e afixa, em local público, a pauta das 

classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina. 
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A publicação em pauta da classificação de cada módulo só tem lugar quando o aluno 

atingir, nesse módulo, a classificação mínima de 10 valores. 

No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das 

disciplinas concluídas. 

No final do curso são tornadas públicas as classificações da FCT e da PAP. 

Conceção e concretização do projeto da prova de aptidão profissional 

 

O projeto de PAP (port. 74-A/2013, artº 17º) centra-se em temas e problemas 

perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho 

e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, 

desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a 

contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa 

 

A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção; 

b) Fases de desenvolvimento; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

O relatório final a que se refere a alínea c) integra, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;  

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar; 

d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do 

projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores. 

Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os 

momentos de concretização previstos nos números anteriores poderão ser adaptados em 

conformidade. 

 

Orientação e acompanhamento da prova de aptidão profissional 

 

Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP (port. 74-

A/2013, artº18º) são designados pelo órgão competente de direção ou gestão da escola de 

entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 
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Aos professores orientadores e acompanhantes da PAP compete, em especial: 

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na 

redação do relatório final; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

O diretor de curso, em colaboração com os demais órgãos e estruturas de coordenação e 

supervisão pedagógica, designadamente o diretor de turma, assegura a articulação entre 

os professores das várias disciplinas, de modo a que sejam cumpridos, de acordo com a 

calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, 

competindo-lhe ainda propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de 

avaliação da PAP e datas de apresentação, depois de ouvidos os professores das disciplinas 

da componente de formação técnica. 

 

Regulamento da prova de aptidão profissional 

 

A PAP rege-se, por regulamento específico aprovado pelos órgãos competentes, como 

parte integrante do respetivo regulamento interno (port. 74-A/2013, artº19º) 

O regulamento da PAP define, entre outras, as seguintes matérias: 

a) Os direitos e deveres de todos os intervenientes; 

b) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e demais 

intervenientes, para aceitação e acompanhamento dos projetos; 

c) A negociação dos projetos, no contexto da escola e no contexto de trabalho; 

d) A calendarização de todo o processo; 

e) A duração da apresentação da PAP, a qual não pode ultrapassar o período máximo 

de sessenta minutos; 

f) Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP; 

g) Outras disposições que a escola entender por convenientes, designadamente, o 

modo de justificação de falta à apresentação da PAP e a marcação de uma segunda 

datam para o efeito. 

h) O número de horas semanais, constantes do horário dos alunos, para a 

concretização da PAP. 
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Júri da prova de aptidão profissional 

 

O júri de avaliação da PAP (port-74-A/2013 artº20º) é designado pelo órgão competente 

de direção ou gestão da escola e tem a seguinte composição: 

a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside; 

b) O diretor de curso; 

c) O diretor de turma ou orientador educativo; 

d) Um professor orientador do projeto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins 

ao curso; 

f) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao 

curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

sectores de atividade afins ao curso. 

O júri de avaliação necessita, para deliberar, da presença de, pelo menos, quatro 

elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as 

alíneas a) a d) e dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g) do número 

anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal 

previsto nos termos regimentais ou regulamentares internos ou, na omissão destes ou na 

impossibilidade do substituto, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se 

referem as alíneas b) e c) do n.º 1 ou, ainda, no impedimento destes, por professor a 

designar de acordo com o previsto no regulamento interno da escola. 

Classificações 

A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores 

(port-74-A/2013 artº25º) 

A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada à unidade, das classificações obtidas em cada módulo. 

Aprovação e progressão 

A aprovação (port-74-A/2013 artº26º) em cada disciplina depende da obtenção em cada 

um dos respetivos módulos de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou 

superior a 10 valores em cada uma delas. 
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Conclusão e certificação 

A conclusão com aproveitamento de um curso profissional (port-74-A/2013 artº27º) 

obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas, na FCT e na PAP. 

A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique 

o curso concluído, respetiva classificação final e o nível de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações; 

b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações e a média final do curso e discrimine as disciplinas do 

plano de estudo e respetivas classificações finais, os módulos das disciplinas da 

componente de formação técnica, a designação do projeto e a classificação obtida na 

respetiva PAP, bem como a classificação da FCT. 

 

Classificação final do curso 

A classificação final do curso (port-74-A/2013 artº28º) obtém-se mediante a aplicação 

da seguinte fórmula: 

         CF = [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3 

[CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudo 

do curso, arredondada às décimas; 

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades; 

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.] 

 

A classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão 

do curso, mas não entra no apuramento da classificação final do mesmo, exceto quando 

oaluno pretende prosseguir estudos nesta área. 

 

 

EXAMES A REALIZAR PARA CÁLCULO da CFCEPE 

Os alunos dos cursos profissionais com o curso concluído no ano escolar 2012-2013 e 

seguintes, que pretendam prosseguir estudos no ensino superior realizam, como alunos 

auto--propostos: 
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• O exame final nacional de Português (639) da componente de formação geral dos 

cursos científico -humanísticos; 

• E um outro exame final nacional, escolhido de entre os que são oferecidos para os 

vários cursos científico –humanísticos. 

Em todas as disciplinas constantes dos planos de estudo são atribuídas classificações na 

escala de 0 a 20 valores. 

[SUPORTE LEGISLATIVO 

Port-74-A/2013, 15 fevereiro 

Despacho n.º 9815-A/2012 de 19 de julho 

DL 91/2013, de 10 de Julho] 

 

 

 

- 10º/11º Anos – (Portaria nº 235-A/2108, de 23 de agosto) 

SECÇÃO II 

Avaliação das aprendizagens 

SUBSECÇÃO I 

Processo de avaliação 

Artigo 20.º 

Objeto da avaliação 

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

referência os documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, 

que constituem orientação curricular de base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como 

nos conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à 

respetiva qualificação. 

2 — A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e 

fornece ao professor ou formador, ao aluno, aos pais ou encarregados de educação 

e aos restantes intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 

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

3 — As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

4 — A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência 
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inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como os 

conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à 

respectiva qualificação. 

 

Artigo 21.º 

Intervenientes e competências no processo de avaliação 

1 — No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos 

constantes no artigo 19.º, o orientador da PAP e os membros do júri da PAP. 

2 — Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que intervenham no 

processo formativo do aluno. 

3 — Aos professores, formadores e outros profissionais intervenientes no processo de 

avaliação compete, designadamente através da modalidade de avaliação formativa, e 

em harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio 

pedagógico -didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos, pais ou encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens; 

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso 

educativo. 

4 — O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da responsabilidade do 

conselho de turma, sob proposta dos professores e formadores de cada componente. 

de formação, disciplina, módulos, e UFCD, bem como do órgão de administração e gestão e 

dos órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

5 — Compete ao órgão de administração e gestão, com base em dados regulares da 

avaliação das aprendizagens e noutros elementos apresentados pelo diretor de turma, 

bem como pela equipa multidisciplinar prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear 

respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

6 — As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso 

educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, 

assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório. 

7 — O órgão de administração e gestão deve ainda garantir o acesso à informação e 

assegurar as condições de participação dos alunos e dos pais ou encarregados de 

educação, dos professores e formadores e de outros profissionais intervenientes no 

processo, nos termos definidos no regulamento interno. 

 



111 
 

 

Artigo 22.º 

Critérios de avaliação 

1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador 

do processo de avaliação das aprendizagens, define, no âmbito das prioridades e opções 

curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação 

tendo em conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais, quando aplicável; 

c) Os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas 

qualificações constantes no CNQ; 

d) Os demais documentos curriculares respeitantes a cada curso profissional, visando, 

quando aplicável, a consolidação, aprofundamento e enriquecimento das 

Aprendizagens 

Essenciais. 

2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas 

no âmbito de cada componente de formação, integrando descritores de desempenho, 

em consonância com o disposto no número anterior. 

3 — Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos 

domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, quando aplicável, e nos 

demais documentos curriculares, designadamente no que respeita à valorização da 

competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a 

desenvolver. 

4 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola para cada curso 

profissional, sendo operacionalizados pelo conselho de turma. 

5 — O órgão de administração e gestão deve garantir a divulgação dos critérios de 

avaliação junto dos diversos intervenientes, em especial dos alunos e dos pais ou 

encarregados de educação. 

 

 

Artigo 23.º 

Registo, tratamento e análise da informação 

1 — As informações relativas a cada aluno decorrentes das diferentes modalidades de 

avaliação devem ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração 

e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 
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2 — Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em 

tempo útil, da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, 

a fim de garantir as condições necessárias para que os encarregados de educação e os 

alunos possam participar na melhoria das aprendizagens. 

3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, nomeadamente dos relatórios com resultados e outros dados relevantes ao 

nível da turma e da escola, os professores e formadores e os demais intervenientes no 

processo de ensino e aprendizagem devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas 

práticas pedagógicas com vista à consolidação ou reajustamento 

de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 

4 — A análise a que se refere o número anterior deve ter em conta os indicadores 

considerados relevantes, designadamente as taxas de retenção e desistência, progressão 

e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

5 — No processo de análise da informação devem valorizar -se abordagens de 

complementaridade entre os dados da avaliação interna e os gerados pela avaliação 

externa, nomeadamente os decorrentes da PAP, visando uma leitura abrangente do 

percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico da escola. 

6 — Do resultado da análise devem decorrer processos de planificação das atividades 

curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar 

a qualidade das aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o sucesso 

educativo. 

7 — Os resultados do processo mencionado nos n.os 3, 4 e 5 são disponibilizados à 

comunidade escolar pelos meios considerados adequados. 

 

SUBSECÇÃO II 

Avaliação interna e externa 

Artigo 24.º 

Avaliação interna 

1 — A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que 

preside à recolha de informação, as modalidades formativa e sumativa. 

2 — A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores, 

formadores e dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola. 

3 — Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando -se um processo de 

autorregulação das suas aprendizagens. 

4 — O tutor intervém também na avaliação interna das aprendizagens, no âmbito da FCT. 
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Artigo 25.º 

Avaliação formativa 

1 — A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo 

de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem 

privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que 

permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a 

adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos 

contextos em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade 

de procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes 

presidem, 

à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que 

ocorrem. 

3 — Na recolha de informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e 

adequação de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser 

prosseguidos objetivos de melhoria da qualidade da informação a recolher. 

4 — A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, 

técnicas e instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador. 

 

Artigo 26.º 

Avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT. 

2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de informar alunos e pais ou encarregados 

de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 

3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso 

escolar do aluno. 

4 — A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, 

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos 

no artigo 22.º, compete ao diretor de turma. 

5 — A avaliação sumativa processa -se de acordo com o previsto nos artigos 27.º e 37.º 
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6 — Aos alunos e encarregados de educação deve ser garantida informação regular sobre a 

sua evolução, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo 

de avaliação. 

7 — O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola, a 

avaliação dos módulos e UFCD não concluídos. 

8 — A avaliação sumativa sobre a FCT observa, ainda, o disposto nos artigos 16.º a 18.º 

 

 

Artigo 27.º 

Formalização da avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa é formalizada pelo conselho de turma de avaliação, nos termos 

do artigo 37.º, tendo as seguintes finalidades: 

a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu 

aproveitamento ao longo do ano; 

b) Atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na 

FCT,já concluídos pelo aluno. 

2 — A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores e 

formadores que compõem o conselho de turma, sob critérios aprovados pelo conselho 

pedagógico de acordo com o disposto no artigo 22.º, sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes. 

3 — A classificação de cada módulo e UFCD, a atribuir a cada aluno, é proposta pelo 

professor ou formador ao conselho de turma de avaliação, para deliberação, sendo 

os momentos de realização da avaliação, no final de cada módulo e UFCD, acordados entre 

o professor ou formador e o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações 

e os ritmos de aprendizagem dos alunos. 

4 — Nas disciplinas cuja organização não obriga a uma estrutura modular, a classificação 

final da disciplina é atribuída após a sua conclusão, aplicando -se os demais procedimentos 

previsto no número anterior. 

5 — Do disposto nos números anteriores não pode resultar uma diminuição do reporte aos 

alunos e aos pais ou encarregados de educação sobre a avaliação das aprendizagens, 

devendo ser garantida, informação sobre a sua evolução, incluindo as áreas a melhorar ou 

a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

6 — No que se refere à FCT, a avaliação é da responsabilidade conjunta do tutor da 

entidade de acolhimento e do orientador da FCT, que deve propor a classificação 

ao conselho de turma de avaliação. 
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7 — A avaliação sumativa expressa -se numa escala de 0 a 20 valores e, sempre que se 

considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever, 

sempre que aplicável, na ficha de registo de avaliação. 

8 — Exceciona -se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento, que, em 

caso algum, é objecto de avaliação sumativa. 

9 — A participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento é objecto de registo anual no certificado do aluno. 

10 — As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos DAC a que se refere o artigo 9.º, são consideradas na avaliação 

das respetivas disciplinas, módulos, UFCD ou da FCT. 

 

Artigo 28.º 

Avaliação externa 

1 — A avaliação externa das aprendizagens deve contemplar a avaliação da capacidade de 

mobilização e de integração de todos os conhecimentos, aptidões, atitudes e competências 

profissionais, sendo realizada, em complemento da avaliação interna das aprendizagens, 

através da PAP. 

2 — A natureza externa da PAP é assegurada pela integração no júri de personalidades 

externas, de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso e outros representantes do setor do respetivo curso, realizando -se 

a prova nos termos previstos nos artigos 29.º a 33.º 

3 — Os alunos dos cursos regulados pela presente portaria podem candidatar-se, na 

qualidade de alunos autopropostos, à realização de exames finais nacionais que 

elegerem como provas de ingresso para acesso ao ensino superior. 

4 — Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no 

âmbito do regime jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto –Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho, que realizem os exames finais nacionais nos termos do número anterior são 

garantidas, se necessário, adaptações no processo de realização dos mesmos. 

 

Artigo 29.º 

Prova de aptidão profissional 

1 — A PAP, de acordo com o previsto na subalínea v) da alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do 

Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, integra a avaliação externa. 

2 — A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projecto 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 
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atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respectivo relatório final de 

realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e 

competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo do aluno, em todas 

as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional 

associado à respectiva qualificação. 

3 — A PAP, regulada nos termos dos artigos seguintes, realiza -se durante o último ano do 

ciclo de formação, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola. 

4 — Nos termos da alínea c) do n.º 5 do artigo 4.º, deve constar do processo individual do 

aluno a identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final, expressa 

numa escala de 0 a 20 valores. 

 

Artigo 30.º 

Conceção e concretização do projeto 

da prova de aptidão profissional 

1 — O projeto da PAP centra -se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo 

aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza -se sob 

orientação e acompanhamento de um professor ou formador. 

2 — Tendo em conta a natureza do projeto pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, 

desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e 

avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 

3 — A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção; 

b) Fases de desenvolvimento; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

4 — O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, 

nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar; 

d) Os anexos, designadamente os registos de auto-avaliação das diferentes fases do 

projeto e das avaliações intermédias do orientador da PAP. 

5 — Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os 

momentos de concretização previstos nos números anteriores podem ser adaptados em 

conformidade. 
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Artigo 31.º 

Orientação e acompanhamento da prova de aptidão profissional 

1 — O orientador da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola de 

entre os professores e formadores que lecionam as disciplinas da componente 

de formação tecnológica. 

2 — Ao orientador da PAP compete, em especial: 

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na 

redação do relatório final; 

b) Informar o aluno sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta, nos termos do artigo 38.º 

3 — O diretor de curso e o diretor de turma, em colaboração com o órgão de administração 

e gestão e com os demais órgãos de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola, asseguram a articulação entre os professores e formadores das 

várias componentes de formação, de modo a que sejam cumpridos, de acordo com a 

calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, 

competindo ainda, ao primeiro, propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios 

de avaliação da PAP e datas de apresentação. 

4 — Sem prejuízo dos números anteriores, o órgão de administração e gestão, em 

colaboração com os órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola, é 

responsável pelo planeamento necessário à realização da PAP. 

 

Artigo 32.º 

Regulamento da prova de aptidão profissional 

1 — A PAP rege -se, em todas as matérias não previstas na presente portaria ou noutra 

legislação aplicável, por regulamento específico aprovado pelos órgãos competentes 

da escola, sendo este parte integrante do respectivo regulamento interno. 

2 — O regulamento da PAP define, entre outras, as seguintes matérias: 

a) A calendarização de todo o processo; 

b) Os direitos e deveres de todos os intervenientes; 

c) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e demais 

intervenientes, para aceitação e acompanhamento dos projetos; 

d) A negociação dos projetos, no contexto da escola e no contexto de trabalho; 

e) Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP; 
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f) A duração da apresentação pública da PAP, com uma duração de referência de 60 

minutos; 

g) O número de horas semanais, constantes do horário dos alunos, para a 

concretização da PAP; 

h) O modo de justificação de falta à apresentação da PAP e a marcação de uma 

segunda data para o efeito. 

 

 

 

 

Artigo 33.º 

Júri da prova de aptidão profissional 

1 — O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola 

e tem a seguinte composição: 

a) O diretor da escola ou um seu representante, que preside; 

b) O diretor de curso; 

c) O diretor de turma; 

d) O orientador do projeto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins 

ao curso; 

f) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao 

curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

setores de atividade afins ao curso. 

2 — O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro 

elementos dos referidos no número anterior, estando entre eles, obrigatoriamente: 

a) O elemento a que se refere a alínea a); 

b) Dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g). 

3 — Em caso de empate nas votações o presidente tem voto de qualidade. 

 

 

SUBSECÇÃO III 

Classificação, aprovação e progressão 

Artigo 34.º 

Condições de aprovação e progressão 
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1 — A aprovação em cada disciplina depende da obtenção, em cada um dos respetivos 

módulos, de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

2 — A aprovação na componente de formação tecnológica depende da obtenção, em cada 

uma das UFCD, ou módulos quando aplicável, de uma classificação igual ou superior a 10 

valores. 

3 — A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou 

superior a 10 valores em cada uma delas. 

4 — No âmbito da sua autonomia, os órgãos competentes da escola definem, em sede de 

regulamento interno, critérios e condições de progressão, nomeadamente quando, 

por motivos não imputáveis à escola, o aluno não cumpriu, nos prazos previamente 

definidos, os objetivos de aprendizagem previstos para os módulos ou UFCD. 

5 — A progressão é objeto de deliberação em conselho de turma de avaliação de acordo 

com o estabelecido no regulamento interno da escola. 

6 — A aprovação na disciplina de Educação Moral e Religiosa verifica -se quando o aluno 

obtém uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

7 — A aprovação nas disciplinas cuja organização não obriga a uma estrutura modular 

verifica -se quando o aluno obtém uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

8 — Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição de disciplinas no plano 

curricular, as novas disciplinas passam a integrar o plano de estudos do aluno, aplicando- -

se, com as devidas adaptações, o disposto para as restantes disciplinas do plano de 

estudos. 

 

Artigo 35.º 

Classificações finais das disciplinas e da componente de formação tecnológica 

1 — A classificação final de cada disciplina das componentes de formação sociocultural e 

científica obtém –se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas em cada módulo. 

2 — Nas disciplinas sem organização modular a classificação final da disciplina é atribuída 

após a sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º e no artigo 37.º 

3 — A classificação final da componente de formação tecnológica obtém -se pela média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada UFCD, ou 

módulo quando aplicável. 

Artigo 36.º 

Classificação final do curso 

1 — A classificação final do curso obtém -se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

    CFC = 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP 

[CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 
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FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos 

na componente de formação sociocultural, arredondada 

às décimas; 

FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos 

na componente de formação científica, arredondada às décimas; 

FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de estudos na 

componente de formação tecnológica, arredondada às unidades; 

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades; 

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.] 

 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos cursos enquadrados em regime 

provisório no CNQ, em que se mantêm as três a quatro disciplinas da componente 

tecnológica definidas nos planos de estudo publicados nas portarias de criação de cada 

curso, a variável FT representa a média aritmética simples das classificações finais de 

todos os módulos das disciplinas que integram o plano de estudos na componente de 

formação tecnológica, arredondada às décimas. 

3 — A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

apuramento da classificação a que se refere o número anterior. 

 

AVALIAÇÃO DO PLNM, NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

Os alunos que não estejam inseridos em grupos de nível de PLNM têm avaliação interna 

a Português, da responsabilidade do professor desta disciplina, com base na estratégia 

individualizada definida.  

 

A avaliação sumativa interna no âmbito do ensino da língua portuguesa como língua não 

materna obedece às seguintes regras: 

a) Aplicação de um teste diagnóstico de língua portuguesa, no início do ano letivo ou 

no momento em que o aluno iniciar as atividades escolares; 

b) Definição de critérios de avaliação específicos, após conhecimento dos resultados 

do teste diagnóstico, de forma a adaptar o projeto curricular de turma às 

necessidades do aluno; 

c) Elaboração de testes intermédios para avaliar continuadamente o progresso dos 

alunos em língua portuguesa, nas competências de compreensão oral, leitura, 

produção oral e produção escrita; 

d) O portfolio constitui o instrumento fundamental de registo inicial, das várias fases 

de desenvolvimento, das estratégias utilizadas, das experiências individuais e dos 

sucessos alcançados. 
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Os alunos que, de acordo com a avaliação interna, atingiram as competências 

necessárias para transitar de grupo de nível de proficiência linguística podem fazê-lo em 

qualquer altura do ano letivo. 

 

Os alunos de PLNM que obtenham aprovação na disciplina no final do ano letivo 

transitam obrigatoriamente para o nível seguinte de proficiência linguística. 

No ensino secundário, na disciplina de PLNM, a componente de oralidade tem um peso 

de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento de avaliação. 

  

Estão dispensados da realização das provas finais do 1.º ciclo os alunos que não tenham 

o português como língua materna e tenham ingressado no sistema educativo português no 

ano letivo correspondente ao da realização das provas finais, ou no ano letivo anterior.  

 

Estão dispensados da realização das provas finais dos 2.º e 3.º ciclos os alunos que não 

tenham o português como língua materna e tenham ingressado no sistema educativo 

português no ano letivo correspondente ao da realização das provas finais. 

  

A avaliação sumativa externa compreende a realização de provas finais de ciclo nos 6.º 

e 9.º anos de escolaridade e de exame final nacional do 12.º ano na disciplina de PLNM 

para os alunos que tenham concluído o nível de proficiência linguística de iniciação (A2) ou 

o nível intermédio (B1), nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário.  

 

A certificação em língua portuguesa como língua estrangeira é obtida mediante a 

realização de um teste de língua portuguesa concebido pelo Centro de Avaliação de 

Português Língua Estrangeira, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

 

[SUPORTE  LEGISLATIVO  

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto  

Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro  

Despacho Normativo 12/2011 de 22 de agosto, artº 6º] 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto) 
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Artigo 12.º 

Português Língua Não Materna 

1 — No ensino básico geral e nos cursos artísticos especializados, as matrizes curriculares 

podem integrar a disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM), destinada a alunos 

que se encontram numa das seguintes situações: 

a) A sua língua materna não seja o português; 

b) Não tenham tido o português como língua de escolarização e para os quais, de 

acordo com o seu percurso escolar e o seu perfil sociolinguístico, a escola considere 

ser a oferta curricular mais adequada. 

2 — Para o desenvolvimento da disciplina de PLNM são constituídos, com base no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas, os seguintes níveis de proficiência 

linguística: 

a) Iniciação (A1, A2); 

b) Intermédio (B1); 

c) Avançado (B2, C1). 

3 — Tendo em vista o posicionamento em nível de proficiência, cabe à escola proceder a 

uma avaliação do conhecimento da língua portuguesa, a ocorrer no momento em que o 

aluno ingressa no sistema educativo. 

4 — A avaliação é realizada de acordo com os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas e com base em modelo de teste disponibilizado pela Direção -

Geral da Educação. 

5 — Os alunos que sejam posicionados no nível de Iniciação (A1, A2) ou no nível Intermédio 

(B1) frequentam a disciplina de PLNM como equivalente à disciplina de 

Português nos termos seguintes: 

a) Em grupos constituídos, no mínimo, por 10 alunos, podendo, caso tal se revele 

necessário, ser agrupados alunos dos níveis A1, A2 e B1; 

 

- 10º/11º Anos  (Portaria nº 226-A/2108, de 7 de agosto) 

Artigo 11.º 

Português Língua Não Materna 

1 — No ensino secundário, as matrizes curriculares podem integrar a disciplina de 

Português Língua Não Materna (PLNM) destinada a alunos que se encontram numa 

das seguintes situações: 

a) A sua língua materna não seja o português; 
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b) Não tenham tido o português como língua de escolarização e para os quais, de 

acordo com o seu percurso escolar e o seu perfil sociolinguístico, a escola considere 

ser a oferta curricular mais adequada. 

2 — Para o desenvolvimento da disciplina de PLNM são constituídos, com base no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas, os seguintes níveis de proficiência 

linguística: 

a) Iniciação (A1, A2); 

b) Intermédio (B1); 

c) Avançado (B2, C1). 

3 — Tendo em vista o posicionamento em nível de proficiência, cabe à escola proceder a 

uma avaliação do conhecimento da língua portuguesa, a ocorrer no momento em que o 

aluno ingressa no sistema educativo. 

4 — A avaliação é realizada de acordo com os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas e com base em modelo de teste disponibilizado pela Direção -

Geral da Educação. 

5 — Os alunos que sejam posicionados no nível de Iniciação (A1, A2) ou no nível Intermédio 

(B1) frequentam a disciplina de PLNM como equivalente à disciplina de Português nos 

termos seguintes: 

a) Em grupos constituídos, no mínimo, por 10 alunos, podendo, caso tal se revele 

necessário, ser agrupados alunos dos níveis A1, A2 e B1; 

b) Na sua turma, nos tempos letivos da disciplina de Português, quando se mostre 

inviável a aplicação do previsto na alínea anterior. 

6 — Os alunos posicionados no nível Avançado (B2, C1) frequentam a disciplina de 

Português. 

7 — Os alunos de PLNM são organizados por grupos de nível de proficiência linguística e não 

por ano de escolaridade, devendo seguir as Aprendizagens Essenciais de PLNM do respetivo 

nível, com adequação do processo de ensino, aprendizagem e avaliação à sua faixa etária. 

8 — Aos alunos recém -chegados ao sistema educativo nacional posicionados no nível de 

proficiência linguística de Iniciação (A1, A2), com vista a promover a equidade e igualdade 

de oportunidades, poderá a escola, em articulação com os pais ou encarregados de 

educação, disponibilizar respostas educativas que facilitem o acesso ao currículo, através 

de: 

a) Mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

b) Adaptações ao processo de avaliação: 

i) Interna; 

ii) Externa. 
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9 — Na concretização do previsto na alínea a) e na subalínea i) da alínea b) do número 

anterior deve ser garantida a integração dos alunos na turma. 

 

Artigo 12.º 

Língua materna de alunos de sistemas de ensino estrangeiros 

Aos alunos recém -integrados no ensino secundário, provenientes de sistemas de ensino 

estrangeiros, cuja língua materna não é o Português, e que no seu percurso escolar apenas 

estudaram uma língua estrangeira, aplica –se o seguinte: 

a) Reconhecimento da língua materna do aluno; 

b) Reforço da aprendizagem do Português, designadamente como PLNM; 

c) Dispensa da obrigatoriedade de iniciar uma segunda língua estrangeira, visando o 

reforço do previsto na alínea anterior; 

d) Continuidade da aprendizagem da língua estrangeira do sistema de ensino de 

origem do aluno (LE I), desde que esta seja oferecida no sistema educativo 

português; 

e) Possibilidade de o aluno iniciar, no 10.º ano de escolaridade, uma nova língua 

estrangeira (LE II), desde que esta não coincida com a sua língua materna. 

 

Artigo 13.º 

Educação bilingue 

1 — As escolas de referência para a educação e ensino bilingue constituem uma resposta 

educativa especializada para garantir o acesso ao currículo nacional. 

2 — Para os efeitos previstos no número anterior, as matrizes curriculares -base dos cursos 

científico –humanísticos integram na componente de formação geral: 

a) Língua Gestual Portuguesa (LGP), como primeira língua (L1); 

b) Língua Portuguesa Escrita como segunda língua (L2). 

3 — Nos termos dos n.os 1 e 2, a disciplina de LGP substitui a disciplina de Português. 

4 — Os alunos cuja primeira língua é a LGP frequentam ainda a disciplina de L2, com 

acréscimo de carga horária, tendo como referência a carga horária da matriz curricular- 

-base dos cursos científico -humanísticos. 

5 — Os tempos a atribuir às disciplinas mencionadas no n.º 2 são os previstos para a 

correspondente disciplina na matriz curricular -base, podendo as escolas proceder 

ao seu reforço, de acordo com as necessidades identificadas. 

6 — Sem prejuízo do estabelecido no n.º 4, os alunos dão continuidade à língua estrangeira 

iniciada no ensino básico ou, em alternativa, por decisão da escola e em articulação 
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com os encarregados de educação, podem iniciar uma segunda língua estrangeira no 10.º 

ano de escolaridade. 

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EMRC 

 

À disciplina de EMRC (DL 70/2013, artº 7º) é aplicável o disposto na lei para as demais 

disciplinas e áreas disciplinares. 

Os resultados obtidos na avaliação da disciplina de EMRC não são considerados para 

efeito de retenção nem para efeito de cálculo de média dos resultados dos alunos. 

Não se aplica à disciplina de EMRC a realização de provas e exames de âmbito nacional 

para efeitos de progressão ou de candidatura ao ensino superior. 

Nas certidões de estudos, quando requerido, consta a frequência e os resultados obtidos 

na avaliação da disciplina de EMRC. 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

Artigo 32.º 

8 — As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino 

básico, bem como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de 

transição de ano e aprovação de ciclo. 

 

- 10º/11º Anos – (Portaria nº 226-A/2108, de 7 de agosto) 

Artigo 30.º 

e) A disciplina de Educação Moral e Religiosa, quando frequentada com assiduidade, 

não é considerada para efeitos de progressão de ano; 

f) Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, 

no final do 10.º, 11.º ou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em que se 

verificou a exclusão, uma prova especial de avaliação, elaborada a nível de escola; 

g) A aprovação na disciplina de Educação Moral e Religiosa, nas situações referidas na 

alínea anterior, verifica –se quando o aluno obtém uma classificação igual ou superior 

a 10 valores. 
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PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

- 3º/4º Anos (DN 1-F/2016 de 5 de abril, artº 4º) 

O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

O processo individual é atualizado ao longo do ensino básico de modo a proporcionar 

uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo 

uma intervenção adequada. 

A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

O processo individual do aluno acompanha -o sempre que este mude de escola. 

Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu 

percurso e a sua evolução, designadamente: 

a) Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação sumativa; 

c) Fichas individuais do aluno, resultantes das provas de aferição; 

d) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

e) Plano com as medidas adequadas à resolução das dificuldades do aluno, quando 

exista; 

f) Programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o 

aluno ser abrangido pelo Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei 

n.º 21/2008, de 12 de maio, incluindo, quando aplicável, o currículo específico 

individual definido no artigo 21.º daquele diploma legal; 

g) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares 

aplicadas e seus efeitos; 

h) Participação em órgãos da escola ou em associações de estudantes, projetos no 

âmbito do voluntariado ou de natureza artística, cultural, desportiva, entre outros de 

relevante interesse social desenvolvidos na escola; 

i) Outros que a escola considere adequados. 

 

-1º/2º/5º/6º/7º/8º/9º Anos (Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto) 
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Artigo 4.º 

Processo individual do aluno 

1 — O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

2 — O processo individual é atualizado ao longo do ensino básico de modo a proporcionar 

uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo 

uma intervenção adequada. 

3 — A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

4 — O processo individual do aluno acompanha -o sempre que este mude de escola, sendo a 

escola de origem a responsável pela sua disponibilização à escola de destino. 

5 — Do processo individual do aluno, que contém os seus dados de identificação, devem 

constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a sua evolução, 

designadamente: 

a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa, 

nomeadamente os relatórios individuais do aluno das provas de aferição (RIPA); 

b) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

c) Relatório técnico -pedagógico, programa educativo individual e identificação das 

áreas curriculares específicas, quando aplicável; 

d) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em 

atividades ou projetos, designadamente, culturais, artísticos, desportivos, 

científicos, 

entre outros de relevante interesse social desenvolvidos no âmbito da escola; 

e) Outros que a escola considere adequados. 

6 — O disposto nos números anteriores está sujeito aos limites constitucionais e legais, 

designadamente ao previsto na legislação sobre proteção de dados pessoais, 

no que diz respeito ao acesso e tratamento desses dados e ao sigilo profissional. 

 

- 10º/11º Anos  (Portaria nº 226-A/2108, de 7 de agosto) 

Artigo 4.º 

Processo individual do aluno 

1 — O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

2 — O processo individual é atualizado ao longo do ensino secundário, de modo a 

proporcionar uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento 

e permitindo uma intervenção adequada. 
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3 — A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do diretor 

de turma. 

4 — O processo individual do aluno acompanha -o sempre que este mude de escola, sendo a 

escola de origem a responsável pela sua disponibilização à escola de destino. 

5 — Do processo individual do aluno, que contém os seus dados de identificação, devem 

constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a sua evolução, 

designadamente: 

a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa; 

b) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

c) Relatório técnico -pedagógico, programa educativo individual e identificação das 

áreas curriculares específicas, quando aplicável; 

d) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em 

atividades ou projetos, designadamente culturais, artísticos, desportivos, científicos 

e 

no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento, entre outros de relevante interesse 

social desenvolvidos no âmbito da escola; 

e) Outros que a escola considere adequados. 

6 — O disposto nos números anteriores está sujeito aos limites constitucionais e legais, 

designadamente ao previsto na legislação sobre proteção de dados pessoais, 

no que diz respeito ao acesso e tratamento desses dados e ao sigilo profissional.  



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

2019/2020 

  



130 
 

ENSINO BÁSICO – 1ºCICLO 

 

 

 

 

  CRITÉRIOS GERAIS E NORMAS DE AVALIAÇÃO NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

2019/2020 

 

  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.  

  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, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

(in Art.º 22.º, ponto 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.)   

  

A avaliação constitui um processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso 

escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo dos diversos 

níveis de ensino, de forma a assegurar a equidade de procedimentos e a uniformização das 

tomadas de decisão.  

É da competência do Conselho Pedagógico a aprovação dos critérios gerais de 

avaliação. Estes critérios integram as normas ou modelos, segundo os quais as 

aprendizagens dos alunos vão ser avaliadas e constituem referenciais comuns dentro do 

agrupamento, imprimindo uma dinâmica de sucesso escolar dos alunos no ato educativo, 

desenvolvendo as competências inerentes ao perfil do aluno à saída da Escolaridade 

Obrigatória.    
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Critérios de gerais de avaliação   

   A avaliação é um processo contínuo que deve privilegiar a diversidade de estratégias e 

de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação. Na avaliação do desempenho 

dos alunos, deve promover-se:    

• a coerência e a sequencialidade entre os anos que compõem os ciclos de estudos,  

articulando-se com o ciclo anterior;    

• a devida articulação entre os conteúdos disciplinares e as respetivas competências 

a desenvolver;    

• a integração das dimensões teórica e prática dos conhecimentos, através da 

valorização da aprendizagem experimental;    

• a articulação do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua um 

elemento de referência que reforce a sistematização do que se ensina e do que se 

aprende;    

• o rigor da avaliação, valorizando os resultados escolares e reforçando a avaliação 

sumativa externa;    

• o enriquecimento da aprendizagem através de atividades, em função do projeto 

educativo;   

• as aprendizagens ligadas a componentes do currículo e a transversalidade da 

educação para a cidadania e da compreensão e expressão em língua portuguesa.   

• a implementação de práticas de avaliação multidisciplinar com recurso à execução 

de trabalhos que requerem a articulação de conhecimentos e competências das 

várias disciplinas do currículo.   

 

Modalidades de Avaliação    

    O processo de avaliação envolve duas modalidades que se complementam e inter-

relacionam: avaliação formativa; avaliação sumativa.    

Avaliação formativa    

   A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos 

de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos 

destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. A informação recolhida com 

finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de diferenciação 
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pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional, permitindo aos 

professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino 

e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

 (In Art.º. 24.º ponto 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho ) 

  

    A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, assume carácter contínuo 

e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem. A avaliação formativa tem 

implicações diretas na melhoria das aprendizagens dos alunos e permite ao professor 

orientar os percursos de aprendizagem, de forma individualizada e adaptada ao ritmo e 

perfil cognitivo e comportamental de cada aluno. A avaliação formativa sustenta-se na 

informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, de modo a permitir rever e 

melhorar os processos de trabalho.    

  

Avaliação sumativa   

    A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as 

aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação. 

(In Art. 24.º ponto 3 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho ) 

  

    A avaliação sumativa corresponde à formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno. A avaliação sumativa ocorre no final de 

cada período letivo, de cada ano letivo e de cada ciclo. É da responsabilidade do professor 

titular de turma, a quem compete operacionalizar os critérios aprovados pelo conselho 

Pedagógico.   

  

Níveis e menções da avaliação sumativa   

Direito à participação no processo de avaliação assegurado a todos os alunos  

    A avaliação sumativa dos alunos compreendidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

obedecem ao regime de avaliação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e 

secundário, com as adaptações constantes do programa educativo individual.  
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     No 1.º ciclo, no final de cada período, a avaliação expressa-se na atribuição de uma 

menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, 

sendo acompanhada de uma síntese descritiva. No ensino básico é obrigatória a realização 

de um número mínimo de dois testes escritos por período e a informação a registar nos 

instrumentos de avaliação é a menção qualitativa.  

    Não deve ser realizado mais do que um teste escrito e/ou prática de avaliação no mesmo 

dia, não sendo aconselhável mais do que 3 por semana no Ensino Básico. 

    Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de reflexão e 

de autoavaliação em todas as disciplinas, no final de cada período este deve ser 

obrigatório. No 1.º ciclo, os momentos de autoavaliação referidos devem ser promovidos 

para os alunos do 3.º e 4.º ano, nas disciplinas de português, matemática, inglês, estudo 

do meio, expressões artísticas e físico-motoras, apoio ao estudo e oferta complementar.   

   

Divulgação dos critérios de avaliação a alunos e pais/encarregados de 

educação    

    Cada professor titular de turma dá a conhecer aos encarregados de educação e aos 

alunos, no início do ano letivo, os critérios gerais de avaliação. É da responsabilidade do 

Diretor a divulgação, à comunidade educativa, dos critérios gerais de avaliação aprovados 

em conselho pedagógico. Os critérios gerais de avaliação são divulgados na página do 

Agrupamento.  

    Na escolaridade básica, a avaliação assume um carácter eminentemente formativo, 

favorecendo a progressão pessoal e a autonomia do aluno.  

    Deverão admitir-se diferentes ritmos na aquisição de conceitos, não se exigindo que todos 

os alunos atinjam o mesmo nível ao mesmo tempo. Critério semelhante é de aplicar quanto 

ao desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores.  

    Uma avaliação com as características referidas – formativa, contínua e sistemática – 

contemplando todos os domínios da aprendizagem e respeitando o ritmo do aluno, implica 

uma mudança na escolha de técnicas e instrumentos de avaliação. Será preciso prestar 

especial atenção à recolha de dados que deve ser regular e diversificada.   
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Perfil das Aprendizagens Domínios Descritores Operativos Instrumentos Fator de 

ponderação 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 

 

 

Conhecimento 

Saber/Saber 

fazer 

 

 

 

 

 

Capacidades 

Saber/Saber 

fazer 

Linguagens e Textos 

 

Informação e 

Comunicação 

 

 

Raciocínio e Resolução 

de problemas 

 

Pensamento critico e 

pensamento criativo 

 

Autonomia e 

Desenvolvimento 

pessoal 

 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 

Relação Interpessoal 

 

 

Sensibilidade Estética 

e Artística 

 

Bem-estar e saúde 

 

Consciência e domínio 

do corpo 

Domina a leitura e escrita de 

diferentes tipos de textos, com 

correção ortográfica. 

 

Produz discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a 

situação e o interlocutor. 

 

Raciocina, observa, analisa e 

argumenta. 

 

Aplica/questiona os 

conhecimentos em novas 

situações.  

 

É autónomo. 

 

Testes escritos/Fichas de 

Avaliação 

 

 

 

Oralidade 

 

 

Trabalhos individuais/grupo 

 

 

 

 

Autonomia  

 

 

 

Espírito Crítico e  

Autoavaliação 

 

 

Assiduidade/Pontualidade 

 

Organização 

 

 

Responsabilidade 

Cumprimento de tarefas 

Cumprimento das regras 

(Regulamento Interno) 

Perseverança/Empenho 

Cooperação 

 

80% 

 

 

 

Atitudes 

Saber ser/Saber 

estar 

Expressa capacidade de 

autoavaliação  

 

Compreende processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos. 

 

Respeita as regras da boa 

convivência social. 

 

Participa e revela criatividade 

nos trabalhos individuais e/ou 

grupo. 

 

Relaciona harmoniosamente o 

corpo com o espaço, numa 

perspetiva promotora da saúde. 

20% 

 

 

   Em termos de notação nas fichas de avaliação, nas produções escritas e orais, adotou-se 

os seguintes níveis, com valoração qualitativa, correspondente às seguintes percentagens:  
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MENÇÕES CONHECIMENTOS E CAPACIDADES ATITUDES CLASSIFICAÇÕES 

Insuficiente  

Não adquiriu, 

minimamente, as 

aprendizagens 

definidas.  

Revela falhas extremas, ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta total desinteresse 

pela aprendizagem. Não 

apresenta interesse pela 

interiorização de atitudes e 

valores fundamentais a uma 

correta socialização.  

0 a 19  

Não adquiriu as 

aprendizagens 

definidas.  

Revela grandes falhas ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta desinteresse pela 

aprendizagem. Não interioriza 

atitudes e valores 

fundamentais a uma correta 

socialização.  

20 a 49  

Suficiente  

Revela ainda falhas 

na aquisição das 

aprendizagens 

elementares a nível 

de conceitos e 

factos.  

Revela algumas falhas ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta sentido de 

responsabilidade, interesse e 

empenhamento. Apresenta um 

comportamento regular.  50 a 69  

Bom  

Adquiriu com 

facilidade as 

aprendizagens 

elementares a nível 

de conceitos e 

factos.  

Não revela dificuldade ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta grande  

interesse /  

empenhamento na vida escolar 

assim como uma socialização 

adequada.  

70 a 89  

Muito Bom  

Desenvolveu com 

facilidade os 

conhecimentos 

adquiridos. / 

Desenvolveu 

plenamente os 

conhecimentos 

adquiridos.  

Compreende e aplica, com 

facilidade e inovação, os 

conhecimentos a novas 

situações. Não revela 

dificuldade ao nível da 

compreensão, aplicação, 

análise e autonomia. / 

Compreende e aplica 

plenamente, com facilidade 

e inovação, os 

conhecimentos a novas 

situações. Não revela 

qualquer dificuldade ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Revela muito interesse e 

empenho, demonstrando 

sempre uma correta 

socialização, espírito crítico e 

de iniciativa. / Revela bastante 

interesse e empenho, 

demonstrando sempre uma 

correta socialização, elevado 

espírito crítico e de iniciativa.  

90 a 100  
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Níveis de Desempenho   

  Apresenta-se de seguida os critérios de avaliação, por anos de escolaridade e por 

disciplinas curriculares, definidos e aprovados pelo Departamento Curricular do 1.º Ciclo. 

  

 

1.º Ano 

Português  

Oralidade 

Compreensão

 

Insuficiente 
• Revela incapacidade de escutar atentamente.  

• Tem dificuldade em identificar informação essencial em textos orais sobre temas 

conhecidos. 

• Não retém a informação transmitida. 

• Não exprime opinião, nem partilha ideias e sentimentos 

 

Suficiente 
• Escuta, com momentos de ausência. 

• Identifica alguma informação essencial dos diferentes discursos.  

• Retém a informação explícita. 

• Exprime, satisfatoriamente, opinião partilhando ideias e sentimentos. 

 

Bom 
• Escuta ativamente. 

• Compreende a informação explícita e implícita. Identifica o essencial em textos orais sobre 

temas conhecidos. 

• Exprime opinião partilhando ideias e sentimentos 

 

Muito Bom • Sabe escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades 

(nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções, responder a 

questões). 

• Identifica informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos. 
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 Expressão 

 

Insuficiente 

• Apresenta um discurso pouco claro. 

• Apresenta um vocabulário reduzido. 

• Tem dificuldade em interagir na comunicação 

 

Suficiente 

• Apresenta um discurso compreensível. 

• Nem sempre pede a palavra e fala na sua vez de forma clara e audível, com uma 

articulação correta e natural das palavras. 

• Exprime, satisfatoriamente, opinião partilhando ideias e sentimentos. 

 

Bom 

• Apresenta um bom discurso. 

• Nem sempre pede a palavra, mas fala na sua vez de forma clara e audível, com uma 

articulação correta e natural das palavras. 

• Exprime opinião partilhando ideias e sentimentos 

 

Muito Bom 

• Utiliza padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, de 

afirmações e de pedidos. 

• Pede a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma articulação 

correta e natural das palavras. 

• Exprime opinião partilhando ideias e sentimentos 

 

 

 Leitura e Escrita 

Insuficiente 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

• Tem dificuldade em pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e 

dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 

grafemas na palavra. 

• Identifica algumas das letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra. 

• Apresenta muita dificuldade na nomeação, pela sua ordenação convencional, as letras 

do alfabeto. 

• Lê com muita dificuldade palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e 

prosódia adequada. 

• Infere o tema e resume as ideias centrais de textos associados a diferentes finalidades 

(lúdicas, estéticas, informativas), com muita dificuldade. 

• Representa, com muita dificuldade, por escrito, os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos 

fonemas ou dos grafemas na palavra. 

• Tem dificuldade em escrever palavras de diferentes níveis de complexidade e extensão 

silábica, aplicando regras de correspondência fonema – grafema. 

• Identifica, com dificuldade, especificidades gráficas do texto escrito (direcionalidade 

da escrita, gestão da mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de 

palavra). 
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Suficiente 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

• Pronuncia, satisfatoriamente, segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e 

dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 

grafemas na palavra. 

• Identifica algumas letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta 

ao nome da letra. 

• Nomeia, pela sua ordenação convencional, algumas das letras do alfabeto. 

• Lê palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia adequada, de 

forma satisfatória. 

• Infere o tema e resume algumas ideias centrais de textos associados a diferentes 

finalidades (lúdicas, estéticas, informativas). 

• Representa por escrito alguns fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, 

incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na 

palavra. 

• Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, aplicando 

regras de correspondência fonema – grafema, satisfatoriamente. 

• Identifica especificidades gráficas do texto escrito (direcionalidade da escrita, gestão da 

mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de palavra), 

satisfatoriamente. 

Bom 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

• Pronuncia segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os 

casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra. 

• Identifica a maioria das letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra. 

• Nomeia, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto. 

• Lê palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia adequada. 

• Infere o tema e resume as ideias centrais de textos associadas a diferentes finalidades 

(lúdicas, estéticas, informativas). 

• Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo 

os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra. 

• Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, aplicando 

regras de correspondência fonema – grafema. 

• Identifica corretamente as especificidades gráficas do texto escrito (direcionalidade da 

escrita, gestão da mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de 

palavra). 
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Muito Bom 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

• Pronuncia, plenamente, segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos, 

incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na 

palavra. 

• Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao 

nome da letra. 

• Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto. 

• Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia adequada, 

com autonomia. 

• Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos associados a diferentes finalidades 

(lúdicas, estéticas, informativas), com clareza. 

• Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo 

os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra, 

com autonomia e clareza. 

• Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, aplicando 

regras de correspondência fonema – grafema, de forma plena. 

• Identifica especificidades gráficas do texto escrito (direcionalidade da escrita, gestão da 

mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e fronteira de palavra). 

               

           Iniciação à Educação Literária 

Insuficiente • Nem sempre manifesta ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa 

de obras literárias e textos da tradição popular; 

• Revela pouca curiosidade e sentido crítico face aos textos ouvidos; 

• Nem sempre reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-

línguas e em outros textos ouvidos; 

• Revela dificuldade em compreender textos narrativos e poemas, 

• Demonstra dificuldade em antecipa o desenvolvimento da história por meio de 

inferências; 

• (Re)conta histórias, com muitas lacunas; 

• Nem sempre reconhece e tem dificuldade em dizer, de modo dramatizado, trava-

línguas, lengalengas e poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos 

gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

Suficiente • Manifesta algumas ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de 

obras literárias e textos da tradição popular; 

• Revela alguma curiosidade e sentido crítico face aos textos ouvidos; 

• Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em 

outros textos ouvidos; 

• Compreende, globalmente, textos narrativos e poemas, 

• Antecipa o desenvolvimento da história por meio de inferências; 

• (Re)conta histórias, de forma satisfatória; 



140 
 

• Reconhece e diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial, satisfatoriamente. 

Bom • Manifesta ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de obras 

literárias e textos da tradição popular; 

• Revela curiosidade e sentido crítico face aos textos ouvidos; 

• Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em 

outros textos ouvidos; 

• Compreende textos narrativos e poemas, 

• Antecipa o desenvolvimento da história por meio de inferências; 

• (Re)conta histórias; 

• Reconhece e diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial. 

Muito Bom • Manifesta, corretamente, ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de 

obras literárias e textos da tradição popular; 

• Revela muita curiosidade e sentido crítico face aos textos ouvidos; 

• Reconhece, plenamente, rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-

línguas e em outros textos ouvidos; 

• Compreende, perfeitamente, textos narrativos e poemas, 

• Antecipa, com muita facilidade, o desenvolvimento da história por meio de 

inferências; 

• (Re)conta histórias, com muita facilidade; 

Reconhece e diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 

expressão facial, plenamente. 

 

            Gramática 

Insuficiente 
• Identifica, com dificuldade, unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

• Usa, com dificuldade, regras de flexão em número, com base na descoberta de 

regularidades do funcionamento do nome e do adjetivo. 

• Reconhece o nome próprio. 

• Não consegue concordar o adjetivo com o nome em género. 

• Nem sempre descobre e compreende o significado de palavras pelas múltiplas relações que 

podem estabelecer entre si. 

• Descobre, com dificuldade, o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto 

verbal e não- verbal. 

• Não usa, conectores de tempo, de causa, de maior frequência na formação de frases 

complexas. 

• Desconhece regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos sinais de 
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pontuação (frase simples). 

Suficiente 
• Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

• Usa, satisfatoriamente, regras de flexão em número, com base na descoberta 

de regularidades do funcionamento do nome e do adjetivo. 

• Reconhece o nome próprio. 

• Nem sempre faz concordar o adjetivo com o nome em género. 

• Descobre e compreende, satisfatoriamente o significado de palavras pelas múltiplas relações 

que podem estabelecer entre si. 

• Nem sempre descobre o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto verbal e 

não- verbal. 

• Usa, conectores de tempo, de causa, de maior frequência na formação de frases complexas. 

• Conhece algumas regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos sinais de 

pontuação (frase simples). 

Bom 
• Identifica, a maioria das unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

• Usa regras de flexão em número, com base na descoberta de regularidades do 

funcionamento do nome e do adjetivo. 

• Reconhece o nome próprio. 

• Faz concordar, quase sempre, o adjetivo com o nome em género. 

• Descobre o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto verbal e não- verbal. 

• Usa, com alguma intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior frequência na 

formação de frases complexas. 

• Conhece regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos sinais de 

pontuação (frase simples). 

 Muito Bom • Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

• Usa plenamente regras de flexão em número, com base na descoberta de regularidades 

do funcionamento do nome e do adjetivo. 

• Reconhece o nome próprio. 

• Faz concordar o adjetivo com o nome em género. 

• Descobre o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto verbal e não- verbal. 

• Usa, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior frequência na formação 

de frases complexas. 

• Conhece regras de correspondência fonema-grafema e de utilização dos sinais de pontuação 

(frase simples). 



  

 

Matemática 

 

Números e Operações 

 

Geometria e Medida  

Insuficiente Revela muita dificuldade na leitura e representação de números naturais.  

Não descodifica o sistema de numeração decimal. 

Não realiza contagens progressivas e regressivas.  

Não compõe e decompõe números.  

Revela dificuldade em comparar e ordenar números.  

Não domina a técnica da adição e subtração de números naturais. 

Não concebe estratégias para a resolução de situações problemáticas. 

Suficiente Realiza a leitura e representação de números naturais.  

Compara e ordena números. 

Realiza contagens progressivas e regressivas.  

Compõe e decompõe números.  

Compreende e realiza a adição e a subtração, relacionando-as, utilizando a 

representação horizontal.  

Concebe estratégias para a resolução de situações problemáticas 

Bom Lê, representa, compara, ordena, compõe e decompõe números naturais.  

Adiciona e subtrai.  

Apresenta um cálculo mental desenvolvido, recorrendo a estratégias diversificadas.  

Concebe boas estratégias para a resolução de situações problemáticas 

Muito Bom Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança.  

Explicita o seu raciocínio com rigor matemático e o vocabulário adequado.  

Insuficiente Revela dificuldade em estabelecer relações espaciais.  

Revela dificuldade em reconhecer e representar formas geométricas 

Não distingue interior, exterior e fronteira.  

Não identifica figuras simétricas.  

Não compreende as noções de comprimento, massa, capacidade e área.  

Não conhece moedas e notas do euro. Não efetua contagens envolvendo dinheiro. 

Demonstra dificuldades em reconhecer e utilizar as unidades temporais.  
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Organização e Tratamento de Dados  

 

 

 

Suficiente 

 

 

 

 

Estabelece relações espaciais, mas revela dificuldade na representação e 

comparação de diferentes itinerários.  

Identifica as figuras geométricas, mas hesita na sua caracterização.  

Conhece moedas e notas do euro, mas tem dificuldade em realizar contagens e 

representar valores monetários.  

Compreende as noções de comprimento, massa, capacidade e área.  

Reconhece e utiliza as unidades temporais. 

Bom Estabelece relações espaciais e representa e compara diferentes itinerários.  

Identifica e caracteriza as figuras geométricas.  

Conhece moedas e notas do euro, realiza contagens e representa valores 

monetários.  

Compreende bem as noções de comprimento, massa, capacidade e área.  

Reconhece e utiliza bem as unidades temporais. 

Muito Bom Realiza todos os desempenhos descritos, com evidente segurança.  

Demonstra muito boa orientação espacial.  

Explicita o seu raciocínio, com rigor matemático e o vocabulário adequado.  

Insuficiente Não representa conjuntos e elementos 

Não consegue recolher e representar conjuntos de dados. 

Não lê nem interpreta os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos.  

Suficiente Representa conjuntos e elementos. 

Consegue recolher e representar conjuntos de dados 

Lê e interpreta os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos.  

Representa conjuntos e utiliza as expressões “pertence” ou “não pertence” e 

cardinal.  

Bom Representa com facilidade conjuntos e elementos. 

Recolhe e representa bem conjuntos de dados. 

Lê e interpreta bem os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos.  

Representa conjuntos e utiliza as expressões “pertence” ou “não pertence” e 

cardinal sem dificuldade. 

Muito Bom Revela uma grande facilidade na interpretação e construção das representações.  
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Capacidades Transversais  

 

Resolução de Problemas/Raciocínio Matemático/Comunicação  

 

 

Estudo do Meio 

 

À Descoberta de Si Mesmo e À Descoberta dos Outros e das Instituições/ 

Domínio Organizador - Sociedade  

 

Insuficiente  

Não consegue fazer a sua identificação completa (nome próprio e apelido, idade, género, endereço).  

Não identifica todos os membros da sua família. Não distingue o nome, idade e sexo de pessoas 

próximas. Não identifica o funcionamento da escola, nem conhece a composição da turma, nem participa 

em atividades de organização da turma.   

Tem dificuldade em descrever os seus gostos e preferências.  

Insuficiente Revela dificuldade em compreender a informação do problema e em resolvê-lo.  

Não concebe estratégias para a resolução de situações problemáticas 

Não consegue explicar raciocínios e procedimentos utilizados.  

Não desenvolveu confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos. 

Suficiente Identifica a informação relevante, mas nem sempre utiliza as estratégias 

adequadas. 

Concebe algumas estratégias para a resolução de situações problemáticas  

 É pouco claro na explicação dos processos utilizados.  

Desenvolveu alguma confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos. 

Bom Resolve situações problemáticas, utilizando estratégias adequadas e explicitando 

os processos utilizados.  

Formula hipóteses e explora-as, discutindo os resultados. Desenvolveu confiança 

nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos. 

Muito Bom Resolve situações problemáticas complexas.  

Explica processos e ideias, com rigor matemático.  

Explora a informação e os conceitos matemáticos, formulando hipóteses e 

animando o debate matemático.  

Desenvolveu bastante confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos. 
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Não descreve a sucessão de atos praticados ao longo do tempo (próximo ou distante). Não exprime 

aspirações e projetos para o futuro.  

Suficiente  

Identifica-se razoavelmente, indicando os elementos principais.  

Descreve os seus gostos e preferências.  

Identifica quase todos os membros da sua família até à 3.ª geração. Distingue o nome, idade e sexo de 

algumas pessoas próximas. Identifica o funcionamento da escola, conhece a composição da turma e 

participa em atividades de organização da turma. 

Relaciona as atividades exercidas por alguns membros da família com as respetivas profissões. 

Associa os principais símbolos nacionais (Hino e Bandeira) à sua Nacionalidade.  

Exprime aspirações e projetos para o futuro.  

Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações.  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Domina todos os conceitos estudados.  

Descreve processos. Aplica o léxico adequado.  

Recolhe, organiza e relaciona a informação recolhida. 

Muito Bom  

Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança.  

Aprofundou os conceitos estudados, através de pesquisas.  

Participou nas atividades, com iniciativas próprias e enriquecedoras.  

Compreende e aplica todos os conteúdos abordados.  

Aprofundou os conhecimentos através de pesquisa autónoma.  

Tem facilidade em recolher, organizar e transmitir informação. 

  

   À descoberta do Ambiente Natural / Domínio Organizador - Natureza 

À Descoberta das Inter-Relações Entre Espaços e À Descoberta das Materiais e 

Insuficiente  

Não identifica os seres vivos do seu ambiente.  

Não reconhece os cuidados a ter com os seres vivos. Não reconhece os elementos fundamentais do seu 

corpo, os hábitos individuais de higiene, de regras de segurança e de prevenção. Não reconhece os 

aspetos físicos básicos do meio como o tempo que faz, a noite e o dia. Não identifica cores, cheiros nem 

sons da natureza.    

Suficiente  

Identifica alguns dos seres vivos do seu ambiente. Reconhece alguns dos cuidados a ter com os seres 

vivos. Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo da vida humana, ex.: sexo, idade, 

dentição, …. Reconhece o tempo que faz. Reconhece a importância do Sol para a existência da vida na 

Terra. Distingue a noite e o dia. Identifica cores, cheiros e sons da natureza. Reconhece os elementos 

fundamentais do seu corpo, os hábitos individuais de higiene, de regras de segurança e de prevenção 

com alguma dificuldade.    

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  

Evidencia os desempenhos descritos com segurança.  

Reflete sobre os temas e aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  

Comunica ideias e conhecimentos. 
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Objetos / Domínio Organizador  

Sociedade/Natureza/Tecnologia 

 

Insuficiente  Não identifica os espaços de sua casa, nem reconhece as suas funções.  

Não identifica os espaços de sua escola, nem reconhece as suas funções.  

Não descreve nem representa os seus itinerários.  

Não localiza espaços em relação a um ponto de referência.  

Não consegue caracterizar alguns materiais. Não realiza experiências simples.  

Tem dificuldade em manusear objetos em situações concretas.  

Não aplica o vocabulário adequado.  

Não interpreta a informação, disponibilizada ou recolhida. 

Suficiente  Reconhece os espaços fundamentais de sua casa, bem como as suas funções.  

Identifica os espaços fundamentais de sua escola e reconhece as suas funções.  

Descreve e representa alguns dos seus itinerários.  

Localiza alguns espaços em relação a um ponto de referência.   

Sabe atuar em situação de emergência recorrendo ao número Europeu de Emergência Médica (112). 

Manifesta atitudes relativas à preservação do ambiente. 

Caracteriza alguns materiais e realiza experiências simples. Manuseia objetos 

em situações concretas.  

Explora objetos livremente. 

Identifica as propriedades de diferentes materiais. 

Reconhece a importância da Tecnologia no dia-a-dia. 

Identifica atividades humanas com a evolução Tecnológica. 

Manifesta atitudes de respeito, solidariedade, de cooperação, de responsabilidade na relação com os que 

lhe são próximos. 

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança.  

Reflete sobre os temas e aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  

 

Tecnologia 

 

Insuficiente  Não consegue localizar em mapas o local de nascimento, residência, a sua escola e o itinerário entre 

ambas. 

Tem dificuldade em manusear objetos em situações concretas. Não aplica o vocabulário adequado.  

Não interpreta a informação, disponibilizada ou recolhida.  

Suficiente  Localiza em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento, de residência, a sua escola e o 

itinerário entre ambas. 

Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do quotidiano (rede elétrica, 

canalização de água, telecomunicações, etc.) 

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança.  

Reflete sobre os temas e aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  
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Educação Físico-Motora 

 

  Perícia e Manipulação 

Insuficiente Revela incapacidade de realizar ações motoras básicas de perícia e manipulação e com 

aparelhos portáteis. 

 

Suficiente Realiza ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos portáteis. 

 

Bom Realiza ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos portáteis, com 

destreza e habilidade 

 

Muito Bom Realiza ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos portáteis, com total 

controlo do movimento. 

 

 

Deslocamentos e Equilíbrios 

Insuficiente Revela incapacidade de realizar ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e 

habilidades gímnicas básicas. 

 

Suficiente Realiza ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades gímnicas básicas. 

 

Bom Realiza ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades gímnicas básicas, 

com destreza e habilidade.  

 

Muito Bom Realiza ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades gímnicas básicas, 

com total controlo do movimento. 

 

 

  Jogos 

Insuficiente Revela incapacidade de participar em jogos e em realizar habilidades básicas. 

 

Suficiente 

 

Participa em jogos e realiza habilidades básicas.  

 

Bom Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com destreza e habilidade. 

 

Muito Bom Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com total controlo do movimento. 
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Educação Artística 

Dança 

 

    Apropriação e Reflexão 

Insuficiente Revela incapacidade de adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor. 

Manifesta dificuldade na utilização dos movimentos do Corpo com diferentes relações. 

Ainda não contextualiza conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos 

(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, 

espetador, coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete). 

Suficiente Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor. 

Utiliza movimentos do Corpo com diferentes relações. 

Contextualiza alguns conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos (ensaio, 

ensaio geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, 

espetador, coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete). 

Bom  

Muito Bom Adequa perfeitamente movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor, 

integrando elementos do Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, rápido/sustentado, 

diferentes padrões rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco).  

Utiliza corretamente movimentos do Corpo com diferentes relações, destacando a organização 

espacial e o tipo de conexão a estabelecer no movimento. 

Contextualiza conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos (ensaio, ensaio 

geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, espetador, 

coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete). 

 

 

Interpretação e Comunicação 

Insuficiente Revela dificuldade na interação com os colegas em experiências de dança. 

 

Suficiente Interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança. 

Interpreta o seu papel coreográfico, mobilizando algum vocabulário desenvolvido e alguma 

expressividade inerente à interpretação.   

Bom Interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança, argumentando as suas 

opiniões e aceitando as dos outros. 

Interpreta o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através de um 

desempenho expressivo-formal, domínio dos princípios de movimento envolvidos e a 

expressividade inerente à interpretação.  

 Interage com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do grupo, na 

apresentação da performance, e com as audiências, recebendo e aceitando as críticas. 
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Muito Bom Interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança, argumentando com muita 

facilidade as suas opiniões e aceitando as dos outros. 

Interpreta eficazmente o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através 

de um desempenho expressivo-formal, domínio dos princípios de movimento envolvidos e a 

expressividade inerente à interpretação.  

Interage espontaneamente com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do 

grupo, na apresentação da performance, e com as audiências, recebendo e aceitando as críticas. 

 

          Experimentação e Criação 

Insuficiente Revela dificuldade na recriação de sequências de movimentos a partir de temáticas e situações 

do quotidiano. 

Constrói, com muita hesitação, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos 

vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas. 

Revela alguma capacidade de exploração e de composição.  

Suficiente Recria sequências de movimentos a partir de temáticas e situações do quotidiano. 

Revela alguma capacidade de exploração e de composição.  

Constrói, com alguma hesitação, de forma individual e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), 

ações e/ou temas. 

Cria pequenas sequências de movimento e/ou composições coreográficas a partir de dados 

concretos ou abstratos. 

Bom Recria sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, solicitações do 

professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou estruturas rítmicas,  

Evidencia capacidade de exploração e de composição.  

Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir 

de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas. 

Cria pequenas sequências de movimento e/ou composições coreográficas a partir de dados 

concretos ou abstratos, em processos de improvisação (livre ou parcialmente condicionada) e 

composição (antecipando intencionalmente formas de entrada, progressão na ação, e de 

finalização, ensaiadas para posterior reprodução/apresentação). 

Apresenta soluções na exploração, improvisação, transformação, seleção e composição de 

movimentos/sequências de movimentos para situações/problema propostas, sugeridas por si e/ou 

colegas, ou em sequência de estímulos (visuais, cinestésicos, auditivos, etc.).  

Inventa símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou formas desenhadas), não convencionais, 

para representação de algumas sequências de dança (posição do corpo, evolução no espaço, 

organização relacional, etc.). 

Muito Bom Recria com muita facilidade, sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do 

quotidiano, solicitações do professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais 

e/ou estruturas rítmicas,  

Evidencia grande capacidade de exploração e de composição.  

Constrói livre e autonomamente, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de 

estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas. 

Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento e/ou composições 
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coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos, em processos de improvisação (livre ou 

parcialmente condicionada) e composição (antecipando intencionalmente formas de entrada, 

progressão na ação, e de finalização, ensaiadas para posterior reprodução/apresentação). 

Apresenta soluções diversificadas na exploração, improvisação, transformação, seleção e 

composição de movimentos/sequências de movimentos para situações/problema propostas, 

sugeridas por si e/ou colegas, ou em sequência de estímulos (visuais, cinestésicos, auditivos, 

etc.).  

Inventa com facilidade, símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou formas desenhadas), não 

convencionais, para representação de algumas sequências de dança (posição do corpo, evolução 

no espaço, organização relacional, etc.). 

 

Educação Artística 

Música 

 

   Apropriação e Reflexão 

Insuficiente Revela dificuldade na comparação de algumas características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas e de textura em repertório de referência.  

Utiliza pouco vocabulário e simbologias convencionais para descrever e comparar diversos tipos 

de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa, com muita hesitação, interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 

(concertos, bailados, teatros musicais e outros).  

Nem sempre partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano. 

Suficiente Compara algumas características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas e de textura em 

repertório de referência, de épocas, estilos e géneros diversificados.  

Utiliza algum vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e 

comparar diversos tipos de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa, com alguma hesitação, interpretações escutadas e observadas em espetáculos 

musicais (concertos, bailados, teatros musicais e outros).  

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de 

música. 

Bom Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas e de textura em repertório 

de referência, de épocas, estilos e géneros diversificados. Utiliza vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças 

musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, 

teatros musicais e outros).  

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de 

música. 
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Produz material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando vocabulário apropriado, 

reconhecendo a música como construção social, património e fator de identidade cultural. 

Muito Bom Compara eficazmente características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas e de textura em 

repertório de referência, de épocas, estilos e géneros diversificados.  

Utiliza vocabulário diverso e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e 

comparar diversos tipos de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, 

bailados, teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, 

utilizando vocabulário apropriado.  

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de 

música. 

Produz, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando 

vocabulário apropriado, reconhecendo a música como construção social, património e fator de 

identidade cultural. 

 

           Interpretação e Comunicação 

Insuficiente Revela dificuldade na Interpretação de rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz 

(cantada ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas.  

Canta algumas canções (ou partes de uma canção), quando solicitado. 

Realiza com muita dificuldade sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

Revela muita hesitação na comunicação através do movimento corporal de acordo com propostas 

musicais diversificadas.  

Suficiente Interpreta com alguma hesitação rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada 

ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas.  

Canta canções com características musicais e culturais diversificadas. 

Realiza com alguma facilidade sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

Comunica através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.   

Apresenta algumas atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 

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

diferentes intencionalidades expressivas.  

Canta canções com características musicais e culturais diversificadas, demonstrando 

progressivamente qualidades técnicas e expressivas. 

Toca as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos musicais, 

convencionais e não convencionais, de altura definida e indefinida.  

Realiza com facilidade sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  

Comunica através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.   

Apresenta atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do conhecimento. 

Muito Bom Interpreta com eficácia rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) 

com diferentes intencionalidades expressivas.  

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

Toca, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos 

musicais, convencionais e não convencionais, de altura definida e indefinida.  

Realiza com muita facilidade sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

Comunica eficazmente através do movimento corporal de acordo com propostas musicais 

diversificadas.   

Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 

 

            Experimentação e Criação 

Insuficiente Experimenta, com muita hesitação, sons vocais (voz falada, voz cantada).  

Explora algumas fontes sonoras diversas.  

Revela dificuldade na improvisação de pequenas sequências melódicas, a partir de ideias 

musicais.  

Revela dificuldade na criação de sons ligados ao quotidiano e ao imaginário. 

Suficiente Experimenta, com alguma hesitação, sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer 

as potencialidades da voz como instrumento musical.  

Explora fontes sonoras diversas.  

Improvisa pequenas sequências melódicas, a partir de ideias musicais.  

Cria sons ligados ao quotidiano e ao imaginário. 

Bom Experimenta sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da 

voz como instrumento musical.  

Explora fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 

conhecê-las como potencial musical. 

Improvisa pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou 

não musicais (imagens, textos, situações do quotidiano, etc.).  

Cria ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras. 

Muito Bom Experimenta, com eficácia, sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento musical.  

Explora livre e autonomamente, fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, 

instrumentos musicais) de forma a conhecê-las como potencial musical. 

Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir 

de ideias musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do quotidiano, etc.).  

Cria, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e 

ao imaginário, utilizando diferentes fontes sonoras. 
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Educação Artística 

Expressão Dramática/Teatro 

 

        Apropriação e Reflexão 

 Insuficiente  Revela dificuldade na identificação de alguns estilos e géneros 

convencionais de teatro (comédia, drama, etc.).  

 Manifesta dificuldade em analisar espetáculos, recorrendo a vocabulário 

adequado com alguma interpretação pessoal. 

 Identifica algumas personagens e cenários. 

 Reconhece poucas formas de um ator usar a voz e o corpo para 

caracterizar personagens e ambiências. 

 Suficiente  Identifica alguns estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, 

drama, etc.).  

 Analisa os espetáculos, recorrendo por vezes a vocabulário adequado, com 

alguma interpretação pessoal. 

 Identifica, personagens, cenários e situações cénicas. 

 Reconhece algumas formas de um ator usar a voz e o corpo para 

caracterizar personagens e ambiências. 

 Bom  Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, 

drama, etc.). Reconhece a dimensão do teatro, identificando relações com 

outras artes e áreas de conhecimento.  

 Analisa os espetáculos, recorrendo a vocabulário adequado e específico e 

articulando o conhecimento de aspetos contextuais (relativos ao texto, à 

montagem, ao momento da apresentação, etc.) com uma interpretação 

pessoal. 

 Identifica, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas 

e soluções da ação dramática. 

 Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, 

intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) para 

caracterizar personagens e ambiências. 

 Muito Bom  Identifica eficazmente diferentes estilos e géneros convencionais de teatro 

(comédia, drama, etc.).  

 Reconhece a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 

com outras artes e áreas de conhecimento.  

 Analisa os espetáculos/performances, recorrendo a vocabulário adequado e 

específico e articulando o conhecimento de aspetos contextuais (relativos 

ao texto, à montagem, ao momento da apresentação, etc.) com uma 

interpretação pessoal.  

 Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 
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ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 

 Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, 

intensidade) e o corpo (postura, gestos, expressões faciais) para 

caracterizar personagens e ambiências. 

 

Interpretação e Comunicação 

Insuficiente Não distingue jogo dramático, improvisação e representação.  

Reconhece poucas características do texto dramático convencional: estrutura – 

monólogo ou diálogo; componentes textuais – falas e didascálias. 

Revela dificuldade na expressão de opiniões pessoais. 

Suficiente Distingue, com alguma facilidade, pela experimentação, jogo dramático, 

improvisação e representação.  

Reconhece algumas características do texto dramático convencional: estrutura – 

monólogo ou diálogo; componentes textuais – falas e didascálias. 

Exprime opiniões pessoais.  

Bom Distingue, pela experimentação, jogo dramático, improvisação e representação.  

Reconhece as especificidades formais do texto dramático convencional: estrutura – 

monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, quadros, etc.; componentes 

textuais – falas e didascálias. 

Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real 

e as situações dramáticas desenvolvidas em aula. 

Muito Bom Distingue eficazmente, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 

improvisação e representação.  

Reconhece, em produções próprias ou de outrem, as especificidades formais do 

texto dramático convencional: estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – 

cenas, atos, quadros, etc.; componentes textuais – falas e didascálias. 

Exprime corretamente opiniões pessoais e estabelece relação entre 

acontecimentos da vida real e as situações dramáticas desenvolvidas em aula. 

 

   Experimentação e Criação 

Insuficiente Revela dificuldade na exploração de algumas possibilidades motoras e expressivas 

do corpo em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação de 

personagens, etc.).  

Nem sempre consegue adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação.  

Transforma, com muita hesitação, alguns objetos (adereços, formas animadas, 

etc.), para obter efeitos distintos.  

Revela dificuldade na construção de algumas personagens, em situações distintas 

e com diferentes finalidades.  

Nem sempre consegue produzir, pequenas cenas a partir de dados reais, 

antecipando formas de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 
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Suficiente Explora algumas possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes 

atividades (de movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.).  

Adequa com relativa facilidade as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação.  

Transforma alguns objetos (adereços, formas animadas, etc.), para obter efeitos 

distintos.  

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

Produz, pequenas cenas a partir de dados reais, através de processos preparados, 

antecipando formas de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

Bom Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades 

(de movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.).  

Adequa com facilidade as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos 

e situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da técnica 

vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).  

Transforma objetos (adereços, formas animadas, etc.), para obter efeitos distintos.  

Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades.  

Produz, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, através de processos 

espontâneos e/ou preparados, antecipando e explorando intencionalmente formas 

de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

Defende, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções de 

movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar uma ideia.  

Muito Bom Explora eficazmente as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação de personagens, 

etc.).  

Adequa com muita facilidade as possibilidades expressivas da voz a diferentes 

contextos e situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da 

técnica vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).  

Transforma o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos (formas, imagens, luz, som, etc.). 

Transforma objetos (adereços, formas animadas, etc.), experimentando 

intencionalmente diferentes materiais e técnicas (recurso a partes articuladas, 

variação de cor, forma e volume, etc.) para obter efeitos distintos. Construir 

personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades.  

Produz, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, 

através de processos espontâneos e/ou preparados, antecipando e explorando 

intencionalmente formas de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

Defende, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções de 

movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar uma ideia. 
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Educação Artística 

Artes Visuais 

 

     Apropriação e Reflexão 

Insuficiente Não revela gosto na observação de obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, 

assemblage, colagem, fotografia, instalação, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, 

multimédia, linguagens cinematográficas, entre outros).  

Revela dificuldade na apropriação de linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, 

textura, padrão, proporção e desproporção, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, 

matéria, entre outros), integrada em diferentes contextos culturais (movimentos artísticos, épocas 

e geografias). 

Suficiente Observa obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia, instalação, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros).  

Mobiliza com hesitação alguma linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura, 

padrão, proporção e desproporção, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, matéria, entre 

outros), integrada em diferentes contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e geografias). 

Bom Observa com atenção os diferentes universos visuais, tanto do património local como global 

(obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia, 

instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia, linguagens 

cinematográficas, entre outros), utilizando um vocabulário específico e adequado.  

Mobiliza alguma linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura, padrão, 

proporção e desproporção, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, matéria, entre outros), 

integrada em diferentes contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e geografias). 

Muito Bom Observa com atenção os pormenores dos diferentes universos visuais, tanto do património local 

como global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, 

fotografia, instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia, 

linguagens cinematográficas, entre outros), utilizando um vocabulário específico e adequado.  

Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura, padrão, proporção e 

desproporção, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, matéria, entre outros), integrada em 

diferentes contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e geografias). 

 

       Interpretação e Comunicação 

Insuficiente Nem sempre dialoga sobre o que vê e sente. 

Revela dificuldade na compreensão da intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual.  

Revela dificuldade na captação da expressividade contida na linguagem das imagens. 

Suficiente Dialoga sobre o que vê e sente. 
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Compreende, com relativa facilidade, a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual.  

Capta a expressividade contida na linguagem das imagens. 

Transforma, com alguma hesitação, os conhecimentos adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. 

Bom Dialoga sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

Compreende a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual.  

Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da 

comparação de imagens e/ou objetos. 

Muito Bom Dialoga com naturalidade sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e 

leituras da(s) realidade(s). 

Compreende muito bem a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual.  

Aprecia as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.  

Percebe as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, sintetizar, 

tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos.  

Capta com muita facilidade a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras 

narrativas visuais. 

Transforma com eficácia os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. 

 

Experimentação e Criação 

Insuficiente Revela dificuldade na captação e compreensão da linguagem das artes visuais, assim como 

várias técnicas de expressão (pintura; desenho - incluindo esboços, esquemas e itinerários; 

técnica mista; escultura; maqueta; fotografia, entre outras) nas suas experimentações.  

Experimenta com muita alguma hesitação e pouca correção, possibilidades expressivas dos 

materiais (carvão vegetal, pasta de modelar, barro, pastel seco, tinta cenográfica, pincéis, rolos, 

papéis de formatos e características diversas, entre outros) e das diferentes técnicas, adequando 

o seu uso a diferentes contextos e situações.  

Escolhe técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções plásticas.  

Manifesta poucas capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos.  

Utiliza alguns processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portfólio) e de trabalho (ex.: individual, em grupo e em rede).  

Aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mas não mobiliza critérios de argumentação. 

Suficiente Integra com relativa facilidade a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de 

expressão (pintura; desenho - incluindo esboços, esquemas e itinerários; técnica mista; escultura; 

maqueta; fotografia, entre outras) nas suas experimentações.  

Experimenta com alguma hesitação, possibilidades expressivas dos materiais (carvão vegetal, 

pasta de modelar, barro, pastel seco, tinta cenográfica, pincéis, rolos, papéis de formatos e 

características diversas, entre outros) e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a 

diferentes contextos e situações.  
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Escolhe técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções plásticas.  

Manifesta algumas capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos.  

Utiliza vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portfólio) e de trabalho (ex.: individual, em grupo e em rede).  

Aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando alguns critérios de argumentação. 

Bom Integra a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão (pintura; 

desenho - incluindo esboços, esquemas e itinerários; técnica mista; assemblage; land´art; 

escultura; maqueta; fotografia, entre outras) nas suas experimentações: físicas e/ou digitais.  

Experimenta possibilidades expressivas dos materiais (carvão vegetal, pasta de modelar, barro, 

pastel seco, tinta cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e características 

diversas, entre outros) e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e 

situações.  

Escolhe técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções plásticas.  

Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os 

conhecimentos adquiridos. Utilizar vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de 

planeamento (ex.: projeto, portfólio) e de trabalho (ex.: individual, em grupo e em rede).  

Aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 

Muito Bom Integra com eficácia a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(pintura; desenho - incluindo esboços, esquemas e itinerários; técnica mista; assemblage; 

land´art; escultura; maqueta; fotografia, entre outras) nas suas experimentações: físicas e/ou 

digitais.  

Experimenta uma variedade de possibilidades expressivas dos materiais (carvão vegetal, pasta 

de modelar, barro, pastel seco, tinta cenográfica, pincéis e trinchas, rolos, papéis de formatos e 

características diversas, entre outros) e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a 

diferentes contextos e situações.  

Escolhe, com naturalidade, técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas 

produções plásticas.  

Manifesta elevadas capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos.  

Utiliza vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portfólio) e de trabalho (ex.: individual, em grupo e em rede).  

Aprecia criticamente os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 
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2.º Ano  

Português  

      Oralidade 

 

 

       Leitura e Escrita 

Insuficiente 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Não associa a cada letra do alfabeto as respetivas formas maiúscula e minúscula. 

• Não compreende o sentido de textos com características narrativas e descritivas, 

associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, informativas).  

• Mobiliza, com muita dificuldade, as suas experiências e saberes no processo de 

construção de sentidos do texto.  

• Identifica, com dificuldade, informação explícita no texto.  

• Identifica e refere o essencial de textos lidos, com muita dificuldade.  

• Lê silabicamente, sem entoação e velocidade adequadas ao sentido dos textos.  

• Recria pequenos textos, com dificuldade, em diferentes formas de expressão (verbal, 

gestual, corporal, musical, plástica). 

 

• Representa, com muita dificuldade, por escrito os fonemas através dos respetivos 

grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos 

fonemas ou dos grafemas na palavra.  

 

Insuficiente 
 ● Revela muita dificuldade em selecionar informação relevante em função dos objetivos de 

escuta e não os regista por meio de técnicas diversas. 

 ● Identifica intenções comunicativas de textos orais, designadamente perguntas, afirmações, 

exclamações apreciativas, ordens, pedidos, com muita dificuldade. 

 

Bom 
● Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e regista-os por meio de 

técnicas diversas, sem dificuldade. 

● Identifica intenções comunicativas de textos orais, designadamente perguntas, afirmações, 

exclamações apreciativas, ordens, pedidos, sem dificuldade. 

 

 

 

Muito Bom ● Seleciona, plenamente, informação relevante em função dos objetivos de escuta e regista-

os por meio de técnicas diversas. 

● Identifica, plenamente, intenções comunicativas de textos orais, designadamente perguntas, 

afirmações, exclamações apreciativas, ordens, pedidos. 
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Escrita 

• Nem sempre indica as possibilidades de representar na escrita as relações fonema–

grafema e grafema–fonema mais frequentes.  

 

• Não escreve corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til.  

 

• Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar), sem 

estrutura. 

 

• Redige textos com pouca coerência sem recurso a elementos como a concordância 

entre constituintes, a correlação de tempos verbais, sinonímia e a pronominalização.  

 

• Articula, com muita dificuldade, segmentos do texto através do emprego de 

elementos gramaticais que marcam relações de tempo e causa.  

 

• Nem sempre utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em 

enumerações e em mecanismos de coordenação.  

 

• Não procede à revisão de texto, individualmente ou em grupo após discussão de 

diferentes pontos de vista 

 

 

Suficiente 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

• Associa, satisfatoriamente, a cada letra do alfabeto as respetivas formas maiúscula e 

minúscula. 

• Compreende, de forma satisfatória, o sentido de textos com características narrativas 

e descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, informativas).  

• Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do 

texto.  

• Identifica informação explícita no texto.  

• Identifica e refere o essencial de textos lidos.  

• Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido dos textos.  

• Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, corporal, 

musical, plástica), de forma satisfatória. 

 

• Representa, satisfatoriamente, por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas 

e dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos 

grafemas na palavra.  

 

• Indica as possibilidades de representar na escrita as relações fonema–grafema e 

grafema–fonema mais frequentes.  
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• Escreve, com alguma correção, palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til.  

 

• Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar).  

 

• Redige textos com alguma coerência, com recurso a elementos como a concordância 

entre constituintes, a correlação de tempos verbais, sinonímia e a pronominalização.  

 

• Articula segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais que 

marcam relações de tempo e causa.  

 

• Utiliza, satisfatoriamente, o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em 

enumerações e em mecanismos de coordenação.  

 

• Procede à revisão de texto, individualmente ou em grupo após discussão de 

diferentes pontos de vista. 

Bom 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

• Associa bem a cada letra do alfabeto as respetivas formas maiúscula e 

minúscula. 

• Compreende bem o sentido de textos com características narrativas e 

descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, informativas).  

• Mobiliza, sem dificuldade, as suas experiências e saberes no processo de 

construção de sentidos do texto.  

• Identifica bem informação explícita no texto.  

• Identifica e refere bem o essencial de textos lidos.  

• Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido 

dos textos.  

• Recria, com facilidade, pequenos textos em diferentes formas de expressão 

(verbal, gestual, corporal, musical, plástica). 

 

 

• Representa bem por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e 

dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas 

ou dos grafemas na palavra.  

 

• Indica, com facilidade, as possibilidades de representar na escrita as 

relações fonema–grafema e grafema–fonema mais frequentes.  

 

• Escreve corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til.  
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• Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar).  

 

• Redige textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a 

concordância entre constituintes, a correlação de tempos verbais, sinonímia e a 

pronominalização.  

 

• Articula bem segmentos do texto através do emprego de elementos 

gramaticais que marcam relações de tempo e causa.  

 

• Utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em enumerações e 

em mecanismos de coordenação, co facilidade.  

 

• Procede à revisão de texto, individualmente ou em grupo após discussão de 

diferentes pontos de vista. 

 

 

Muito Bom 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

• Associa, com segurança e autonomia, a cada letra do alfabeto as respetivas 

formas maiúscula e minúscula. 

• Compreende, plenamente, o sentido de textos com características narrativas 

e descritivas, associados a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, 

informativas).  

• Mobiliza, com muita facilidade, as suas experiências e saberes no processo 

de construção de sentidos do texto.  

• Identifica informação explícita no texto, com muita facilidade.  

• Identifica e refere o essencial de textos lidos, plenamente.  

• Lê, plenamente, com articulação correta, entoação e velocidade adequadas 

ao sentido dos textos.  

• Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, gestual, 

corporal, musical, plástica), de forma notável. 

 

• Representa, com muita facilidade, por escrito os fonemas através dos 

respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos que dependem de diferentes 

posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra.  

 

• Indica as possibilidades de representar na escrita as relações fonema–

grafema e grafema–fonema mais frequentes, com evidente facilidade. 

 

• Escreve corretamente palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til.  
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• Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar), 

com autonomia e correção.  

 

• Redige textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a 

concordância entre constituintes, a correlação de tempos verbais, sinonímia e a 

pronominalização, sem dificuldade. 

 

• Articula, corretamente, segmentos do texto através do emprego de 

elementos gramaticais que marcam relações de tempo e causa.  

 

• Utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em enumerações e 

em mecanismos de coordenação, com evidente facilidade.  

 

• Procede à revisão de texto, individualmente ou em grupo após discussão de 

diferentes pontos de vista, com autonomia e notável facilidade. 

 

    Iniciação à Educação Literária 

 

Insuficiente • Ouve e lê, com dificuldade, obras literárias e textos da tradição popular. 

• Lê, com dificuldade, narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 

outrem. 

• Nem sempre compreende, narrativas literárias (temas, experiências e valores). 

• Nem sempre antecipa, o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de 

fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 

(ilustrações). 

• Valoriza, com dificuldade, a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 

• Manifesta referências, de entre textos lidos, e explica as reações derivadas da leitura, 

com dificuldade. 

•  (Re)conta histórias com dificuldade. 

• Nem sempre diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 

expressão facial. 

• Nem sempre explicita, o sentido dos poemas escutados ou lidos. 

• Seleciona livros para leitura pessoal, apresentando, com dificuldade,  as razões das suas 

escolhas. 

Suficiente • Ouve e lê, satisfatoriamente, obras literárias e textos da tradição popular. 

• Lê, satisfatoriamente, narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de 

outrem. 

• Compreende, satisfatoriamente, narrativas literárias (temas, experiências e valores). 

• Antecipa, satisfatoriamente, o(s) tema(s) com base em noções elementares de género 

(contos de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 
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(ilustrações). 

• Valoriza, satisfatoriamente, a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 

• Manifesta, satisfatoriamente, preferências, de entre textos lidos, e explica as reações 

derivadas da leitura. 

•  (Re)conta, satisfatoriamente, histórias. 

• Diz, satisfatoriamente, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 

expressão facial. 

• Explicita, satisfatoriamente, o sentido dos poemas escutados ou lidos. 

• Seleciona, satisfatoriamente, livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas 

escolhas. 

 

 

 

 

 

Bom 

. Ouve e lê, bem, obras literárias e textos da tradição popular. 

• Lê bem, narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de outrem. 

• Compreende, bem, narrativas literárias (temas, experiências e valores). 

• Antecipa, com facilidade, o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos 

de fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 

(ilustrações). 

• Valoriza, com facilidade, a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 

• Manifesta, com facilidade, preferências, de entre textos lidos, e explica as reações 

derivadas da leitura. 

•  (Re)conta bem histórias. 

• Diz, com facilidade, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 

expressão facial. 

• Explicita, com facilidade, o sentido dos poemas escutados ou lidos. 

• Seleciona, com facilidade, livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas 

escolhas. 

 

Muito Bom • Ouve e lê, muito bem, obras literárias e textos da tradição popular. 

• Lê, muito bem, narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de outrem. 

• Compreende, muito bem, narrativas literárias (temas, experiências e valores). 

• Antecipa, muito bem, o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de 

fada, lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 

(ilustrações). 

• Valoriza, muito bem, a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 

• Manifesta, muito bem, preferências, de entre textos lidos, e explica as reações derivadas 

da leitura. 

•  (Re)conta, muito bem, histórias. 

• Diz plenamente, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e 

expressão facial. 
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• Explicita, muito bem, o sentido dos poemas escutados ou lidos. 

• Seleciona, plenamente, livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas 

escolhas. 

 

 

Gramática 

Insuficiente  Reconhece, com dificuldade, a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

 Nem sempre identifica, a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum). 

 Depreende, com dificuldade, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes 

áreas disciplinares curriculares. 

 Nem sempre classifica, as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

 Mobiliza, com dificuldade, as regras de ortografia, ao nível da correspondência grafema-

fonema e da utilização dos sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

 Depreende, com dificuldade, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas 

diferentes áreas disciplinares curriculares. 

 Nem sempre identifica e distingue sílaba tónica de átona. 

 Nem sempre identifica a classe das palavras: adjetivo. 

 Nem sempre reconhece, diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 

adjetivos. 

 Conhece, com difiucldade a forma do infinitivo dos verbos. 

Suficiente  Reconhece, satisfatoriamente, a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

 Identifica, satisfatoriamente, a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e 

comum). 

 Depreende, satisfatoriamente, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas 

diferentes áreas disciplinares curriculares. 

 Classifica, satisfatoriamente, as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

 Mobiliza as regras de ortografia, ao nível da correspondência grafema-fonema e da 

utilização dos sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais gráficos e sinais de 

pontuação). 

 Depreende, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes áreas 

disciplinares curriculares. 

 Identifica e distingue sílaba tónica de átona, satisfatoriamente. 

 Identifica a classe das palavras: adjetivo, satisfatoriamente. 

 Reconhece, satisfatoriamente diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 

adjetivos. 

 Conhece, satisfatoriamente a forma do infinitivo dos verbos. 

 Bom  Reconhece bem, a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

 Identifica corretamente, a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum). 
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 Depreende, corretamente o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes 

áreas disciplinares curriculares. 

 Classifica, com facilidade, as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

 Mobiliza adequadamente as regras de ortografia, ao nível da correspondência grafema-

fonema e da utilização dos sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

 Depreende, bem, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes áreas 

disciplinares curriculares. 

 Identifica e distingue sílaba tónica de átona. 

 Identifica a classe das palavras: adjetivo. 

 Reconhece diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos. 

 Conhece a forma do infinitivo dos verbos. 

 Muito Bom   Reconhece muito bem, a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

 Identifica, muito bem, a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum). 

  Depreende, muito bem, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes 

áreas disciplinares curriculares. 

 Classifica, com facilidade, as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

 Mobiliza adequadamente as regras de ortografia, ao nível da correspondência grafema-

fonema e da utilização dos sinais de escrita (diacríticos, incluindo os acentos; sinais 

gráficos e sinais de pontuação). 

 Depreende, muito bem, o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes 

áreas disciplinares curriculares. 

 Identifica e distingue sílaba tónica de átona, muito bem. 

 Identifica, muito bem, a classe das palavras: adjetivo. 

 Reconhece, muito bem, diferentes processos para formar o feminino dos nomes e 

adjetivos. 

 Conhece, muito bem, a forma do infinitivo dos verbos. 

 Usar de modo intencional e com adequação conectores de tempo, de causa, de 

explicação e de contraste de maior frequência, em textos narrativos e de opinião.  

 Identificar a classe das palavras: verbo. 

 Identificar a classe das palavras: pronome pessoal. 

 Associar significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam ao 

sentido literal. 

 Identificar a classe das palavras: interjeição. 
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Matemática 

   Números e Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente 

 

Revela muita dificuldade na leitura e representação de números naturais.  

Não descodifica o sistema de numeração decimal. 

Não realiza contagens progressivas e regressivas.  

Não compõe e decompõe números.  

Revela dificuldade em comparar e ordenar números.  

Não domina a técnica da adição, da subtração e da multiplicação de números naturais. 

Não reconhece frações unitárias como representações de uma parte de um todo dividido 

em partes iguais. 

Não concebe estratégias para a resolução de situações problemáticas. 

 

 

 

 

 

Suficiente 

Realiza a leitura e representação de números naturais.  

Compara e ordena números. 

Realiza contagens progressivas e regressivas.  

Compõe e decompõe números.  

Compreende e realiza a adição, a subtração e a multiplicação. 

Reconhece frações unitárias como representações de uma parte de um todo dividido em 

partes iguais. 

Concebe estratégias para a resolução de situações problemáticas 

 

 

Bom 

Lê, representa, compara, ordena, compõe e decompõe números naturais.  

Adiciona, subtrai e multiplica.  

Apresenta um cálculo mental desenvolvido, recorrendo a estratégias diversificadas.  

Reconhece bem frações unitárias como representações de uma parte de um todo 

dividido em partes iguais. 

Concebe boas estratégias para a resolução de situações problemáticas 

 

Muito Bom 

Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança.  

Explicita o seu raciocínio com rigor matemático e o vocabulário adequado. 
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Geometria e Medida  

 

 

Organização e Tratamento de Dados   

 

 

 

 

 

Insuficiente 

Revela dificuldade em estabelecer relações espaciais.  

Não identifica figuras e sólidos geométricos.  

Não compreende as noções de comprimento, massa, capacidade. 

 Não calcula áreas e perímetros. 

Não conhece moedas e notas do euro. Não efetua contagens envolvendo dinheiro. 

Demonstra dificuldades em reconhecer e utilizar as unidades temporais. 

 

 

 

 

 

Suficiente 

Estabelece relações espaciais 

Identifica as figuras e sólidos geométricos.  

Compreende as noções de comprimento, massa e capacidade. 

 Calcula áreas e perímetros. 

Conhece moedas e notas do euro, mas tem dificuldade em realizar contagens e 

representar valores monetários.  

Reconhece e utiliza as unidades temporais. 

 

 

Bom 

Estabelece bem as relações espaciais. 

Identifica e caracteriza bem figuras e sólidos geométricos. 

Compreende bem as noções de comprimento, massa e capacidade.  

Calcula bem áreas e perímetros. 

Conhece moedas e notas do euro, realiza contagens e representa valores monetários.  

Reconhece e utiliza bem as unidades temporais. 

 

Muito Bom 

Realiza todos os desempenhos descritos, com evidente segurança.  

Explicita o seu raciocínio, com rigor matemático e o vocabulário adequado. 

 

Insuficiente 

Não representa conjuntos e elementos 

Não consegue recolher e representar conjuntos de dados. 

Não lê nem interpreta os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos. 

 

Suficiente 

Representa conjuntos e elementos. 

Consegue recolher e representar conjuntos de dados 

Lê e interpreta os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos.  

Representa conjuntos e utiliza as expressões “pertence” ou “não pertence” e cardinal.  

 

Bom 

Representa com facilidade conjuntos e elementos. 

Recolhe e representa bem conjuntos de dados. 

Lê e interpreta bem os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos.  

Representa conjuntos e utiliza as expressões “pertence” ou “não pertence” e cardinal sem 

dificuldade. 

Muito Bom Revela uma grande facilidade na interpretação e construção das representações.   
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Capacidades Transversais 

Resolução de Problemas/Raciocínio Matemático/Comunicação Matemática 

 

 

                                   Estudo do Meio  

 

À Descoberta de Si Mesmo e À Descoberta dos Outros e das Instituições/ 

Domínio Organizador - Sociedade  

 

Insuficiente  

Não reconhece datas, factos e locais significativos para a história pessoal, localizando-as em mapas ou 

plantas e numa linha de tempo. 

Revela dificuldades no reconhecimento da importância do diálogo, da negociação e do compromisso na 

resolução pacífica de situações de conflito. 

Revela dificuldades na identificação de fontes documentais na construção do conhecimento do seu 

passado pessoal e familiar (cartão de cidadão, fotografias,..) 

 

 

 

Insuficiente 

Revela dificuldade em compreender a informação do problema e em resolvê-lo.  

Não concebe estratégias para a resolução de situações problemáticas 

Não consegue explicar raciocínios e procedimentos utilizados.  

Não desenvolveu confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos. 

 

 

 

Suficiente 

Identifica a informação relevante, mas nem sempre utiliza as estratégias 

adequadas. 

Concebe algumas estratégias para a resolução de situações problemáticas  

 É pouco claro na explicação dos processos utilizados.  

Desenvolveu alguma confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos. 

 

 

 

Bom 

Resolve situações problemáticas, utilizando estratégias adequadas e 

explicitando os processos utilizados.  

Formula hipóteses e explora-as, discutindo os resultados. Desenvolveu 

confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos. 

 

 

 

Muito Bom 

Resolve situações problemáticas complexas.  

Explica processos e ideias, com rigor matemático.  

Explora a informação e os conceitos matemáticos, formulando hipóteses e 

animando o debate matemático.  

Desenvolveu bastante confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos. 
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Não valoriza a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Não reconhece instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações com as 

respetivas atividades e funções.  

Não reconhece influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia-a-dia 

(alimentação). 

Suficiente  

Reconhece datas, factos e locais significativos para a história pessoal, localizando-as em mapas ou 

plantas e numa linha de tempo. 

Reconhece influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia-a-dia (alimentação). 

Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações. 

Reconhece a importância de fontes documentais na construção do conhecimento do seu passado 

pessoal e familiar (cartão de cidadão, fotografias,..)  

Reconhece a importância do diálogo, da negociação e do compromisso na resolução pacífica de 

situações de conflito. 

Reconhece as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades.  

Reconhece instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações com as respetivas 

atividades e funções.  

Valoriza a aplicação dos direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Domina todos os conceitos estudados.  

Descreve processos. Aplica o léxico adequado.  

Recolhe, organiza e relaciona a informação recolhida. 

Muito Bom  

Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança.  

Aprofundou os conceitos estudados, através de pesquisas.  

Participou nas atividades, com iniciativas próprias e enriquecedoras.  

Compreende e aplica todos os conteúdos abordados.  

Aprofundou os conhecimentos através de pesquisa autónoma.  

Tem facilidade em recolher, organizar e transmitir informação. 

  

À descoberta do Ambiente Natural / Domínio Organizador - Natureza 

Insuficiente  

Revela dificuldade no reconhecimento de algumas ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a 

necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza. 

Não distingue os principais órgãos – coração, pulmões, estômago e rins – em representações do corpo humano, 

não os associando à sua função vital. 

Não reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorram para o bem-estar 

físico e psicológico, individual e coletivo. 

Não reconhece a importância da vacinação e o uso correto dos medicamentos. 

Não identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e coletiva e não 

propõe medidas de prevenção e protecção adequadas. 

Não identifica símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados com a produção e a 

utilização de bens. 

Não categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (plantas: tipo de raiz, caule, 
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À Descoberta das Inter-Relações Entre Espaços e À Descoberta das 

Materiais e Objetos / Domínio Organizador – 

Sociedade/Natureza/Tecnologia 

 

Insuficiente  Não descreve nem representa os seus itinerários.  

Não realiza experiências simples.  

Tem dificuldade em manusear objetos em situações concretas.  

Não reconhece a existência de bens comuns à himanidade (ar, água, solo, …) e a necessidade da sua 

preservação. 

folha, flor, fruto e semente).  

Revela dificuldades em relacionar as características das plantas ao seu habitat. 

Não categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (animais: revestimento, 

alimentação, locomoção e reprodução).  

Não relaciona as características dos animais com o seu habitat. 

Revela dificuldades em localizar Portugal, na Europa e no Mundo em diferentes representações cartográficas, 

reconhecendo as suas fronteiras. 

Não caracteriza os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal e a sua variabilidade. 

 

Suficiente  

Reconhece algumas ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de desenvolvimento de 

atitudes responsáveis face à Natureza.  

Reconhece a importância da vacinação e o uso correto dos medicamentos. 

Distingue os principais órgãos – coração, pulmões, estômago e rins – em representações do corpo humano 

associando-os à sua função vital. 

Reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorram para o bem-estar físico e 

psicológico, individual e coletivo. 

Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e coletiva, propondo 

medidas de prevenção e proteção adequadas. 

Identifica símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados com a produção e a utilização de 

bens. 

Categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (plantas: tipo de raiz, caule, 

folha, flor, fruto e semente).  

Relaciona as características das plantas ao seu habitat. 

Categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (animais: revestimento, 

alimentação, locomoção e reprodução).  

Relaciona as características dos animais com o seu habitat. 

Localiza Portugal, na Europa e no Mundo em diferentes representações cartográficas, reconhecendo as suas 

fronteiras. 

Caracteriza os estados de tempo típicos das estações do ano em Portugal e a sua variabilidade. 

 

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  

Evidencia os desempenhos descritos com segurança.  

Reflete sobre os temas e aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  

Comunica ideias e conhecimentos. 
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Não coloca questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive, apresentando propostas 

de intervenção. 

Não aplica o vocabulário adequado.  

Não interpreta a informação, disponibilizada ou recolhida. 

Não coloca questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive. 

Não elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio. 

Não descreve elementos naturais e humanos do lugar onde vive. 

Representa lugares reais que lhes são próximos no tempo e no espaço. 

Não coloca questões, não levanta hipóteses e não faz inferências. 

Não consegue comparar meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância pessoal e social. 

 

Suficiente  Reconhece a existência de bens comuns à himanidade (ar, água, solo, …) e a necessidade da sua 

preservação. 

Sabe colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber comunicar, 

reconhecendo como se constrói o conhecimento. Coloca questões sobre problemas ambientais existentes na 

localidade onde vive, apresentando propostas de intervenção. 

Representa lugares reais que lhes são próximos no tempo e no espaço. 

Elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, assinalando diferentes elementos 

naturais e humanos. 

Descreve elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha de informação em várias fontes 

documentais. 

Compara meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância pessoal e social. 

Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos. 

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança.  

Reflete sobre os temas e aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  

  

Tecnologia  

Insuficiente  Não consegue localizar em mapas o local de nascimento, residência, a sua escola e o itinerário entre ambas. 

Tem dificuldade em manusear objetos em situações concretas.  

Não aplica o vocabulário adequado.  

Não interpreta a informação, disponibilizada ou recolhida. 

Não distingue vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos do seu quotidiano. 

Não prevê as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais.  

Suficiente  Localiza em mapas, por exemplo digitais, o local de nascimento, de residência, a sua escola e o itinerário 

entre ambas. 

Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do quotidiano (rede elétrica, 

canalização de água, telecomunicações, etc.) 

Distingue vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos do seu quotidiano. 

Prevê as transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de materiais. 

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança.  

Reflete sobre os temas e aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  
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Educação Artística 

Artes Visuais 

 

Apropriação e Reflexão  

  

Insuficiente 

 

Revela muita dificuldade em observar os diferentes universos visuais, tanto do 

património local como global e utiliza um vocabulário específico e adequado. - 

Em mobilizar a linguagem elementar das artes visuais integrada em diferentes 

contextos culturais. 

Suficiente 

 

Observa os diferentes universos visuais, tanto do património local como global e 

utiliza um vocabulário específico e adequado. -Mobiliza a linguagem elementar 

das artes visuais integrada em diferentes contextos culturais. 

Bom 

 

Revela facilidade em observar os diferentes universos visuais, tanto do 

património local como global e utiliza um vocabulário específico e adequado. -

Em mobilizar a linguagem elementar das artes visuais integrada em diferentes 

contextos culturais. 

Muito Bom 

 

Revela muita facilidade em observar os diferentes universos visuais, tanto do 

património local como global e utiliza um vocabulário específico e adequado. - 

Em mobilizar a linguagem elementar das artes visuais integrada em diferentes 

contextos culturais. 

 

Interpretação e Comunicação  

 

Insuficiente 

 

Revela muita dificuldade em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da realidade. -Na compreensão da intencionalidade 

dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual. -Em apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e outras realidades visuais. Em perceber as razões e os 

processos para o desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, tomar decisões, 

argumentar e formar juízos críticos. Em captar a expressividade contida na 

linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. Em transformar os 

conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da 

comparação de imagens e/ou objetos. 
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Suficiente 

 

Dialoga sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras 

da realidade. Compreende a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual. - Aprecia as diferentes manifestações artísticas e outras 

realidades visuais. Percebe as razões e os processos para o desenvolvimento do 

gosto: escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos. 

Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas 

visuais. Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação 

do mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. 

Bom 

 

Revela facilidadade em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir 

múltiplos discursos e leituras da realidade. -Na compreensão da intencionalidade 

dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual. - Em apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e outras realidades visuais. Em perceber as razões e os 

processos para o desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, tomar decisões, 

argumentar e formar juízos críticos. Em captar a expressividade contida na 

linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. Em transformar os 

conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da 

comparação de imagens e/ou objetos. 

Muito Bom 

 

Revela muita facilidadade em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 

construir múltiplos discursos e leituras da realidade. -Na compreensão da 

intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual. -Em 

apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais. Em 

perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do gosto: escolher, 

sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos. Em captar a 

expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. 

Em transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo, 

 

  

         Experimentação e Criação  

 

Insuficiente 

 

 

 

Revela muita dificuldade em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da realidade. -Na compreensão da intencionalidade dos símbolos e dos 

sistemas de comunicação visual. -Em apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 

realidades visuais. Em perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do gosto: 

escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos. Em captar a 

expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. -Em transformar 

os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da comparação 

de imagens e/ou objetos ... 

Suficiente Dialoga sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da realidade. -
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 Compreende aa intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual. -Aprecia 

as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais. Em perceber as razões e os 

processos para o desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e 

formar juízos críticos. Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras 

narrativas visuais. - Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. 

Bom 

 

Revela facilidade em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e 

leituras da realidade. -Na compreensão da intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual. -Em apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades 

visuais. Em perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do gosto: escolher, 

sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos. Em captar a expressividade 

contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. -Em transformar os 

conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da comparação de 

imagens e/ou objetos. 

Muito Bom 

 

Revela muita facilidade em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da realidade. -Na compreensão da intencionalidade dos símbolos e dos 

sistemas de comunicação visual. -Em apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras 

realidades visuais. Em perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do gosto: 

escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos. Em captar a 

expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas visuais. -Em transformar 

os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo, através da comparação 

de imagens e/ou objetos. 

 

 

Educação Artística 

          ExpressãoDramática/Teatro 

 Apropriação e Reflexão 

Insuficiente  Revela dificuldade na identificação dealguns estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, drama, 

etc); 

 Manifesta dificuldade em analisar espectáculos, recorrendo a vocabulário adequado com alguma 

interpretação pessoal; 

Identifica algumas personagens e cenários; 

Reconhece poucas formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e ambiências. 

Suficiente  Identifica alguns estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, drama, etc); 

Analisa os espectáculos, recorrendo por vezes a vocabulário adequado, com alguma interpretação 

pessoal; 

Identifica, personagens, cenários e situações cénicas; 

Reconhece algumas formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar personagens e ambiências. 
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Bom Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, drama, etc).   

 Reconhece a dimensão do teatro, identificando relações com outras artes e áreas de conhecimento; 

Analisa os espectáculos, recorrendo a vocabulário adequado e específico e articulando o conhecimento 

de aspetos contextuais (relativos ao texto, à montagem, ao momento da apresentação, etc.) com uma 

interpretação pessoal; 

Identifica, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática; 

Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, 

gestos, expressões faciais) para caracterizar personagens e ambiências. 

Muito Bom Identifica eficazmente diferentes estilos e géneros convencionais de teatro (comédia, drama, etc); 

Reconhece a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações com outras artes e áreas de 

conhecimento; 

Analisa os espetáculos/performances, recorrendo a vocabulário adequado e específico e articulando o 

conhecimento de aspetos contextuais (relativos ao texto, à montagem, ao momento da apresentação, etc.) 

com uma interpretação pessoal; 

Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, 

problemas e soluções da ação dramática; 

Reconhece diferentes formas de um ator usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o corpo (postura, 

gestos, expressões faciais) para caracterizar personagens e ambiências. 

 

 Interpretação e Comunicação  

Insuficiente Não distingue jogo dramático, improvisação e representação; 

Reconhece poucas características do texto dramático convencional: estrutura – monólogo ou diálogo; 

componentes textuais – falas e didascálias; 

Revela dificuldade na expressão de opiniões pessoais. 

Suficiente Distingue, com alguma facilidade, pela experimentação, jogo dramático, improvisação e representação; 

Reconhece algumas características do texto dramático convencional: estrutura – monólogo ou diálogo; 

componentes textuais – falas e didascálias; 

Exprime opiniões pessoais.  

Bom Distingue, pela experimentação, jogo dramático, improvisação e representação; 

Reconhece as especificidades formais do texto dramático convencional: estrutura – monólogo ou 

diálogo; segmentação – cenas, atos, quadros, etc.; componentes textuais – falas e didascálias; 

Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as situações 

dramáticas desenvolvidas em aula. 

Muito Bom Distingue eficazmente, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação; 

Reconhece, em produções próprias ou de outrem, as especificidades formais do texto dramático 

convencional: estrutura – monólogo ou diálogo; segmentação – cenas, atos, quadros, etc.; componentes 

textuais – falas e didascálias; 

Exprime corretamenteopiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as 

situações dramáticas desenvolvidas em aula. 
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Experimentação e Criação 

 

Insuficiente Revela dificuldade na exploração de algumas possibilidades motoras e expressivas do corpo 

em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.); 

Nem sempre consegue adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e 

situações de comunicação; 

Transforma, com muita hesitação, alguns objetos (adereços, formas animadas, etc.), para obter 

efeitos distintos; 

Revela dificuldade na construção de algumas personagens, em situações distintas e com 

diferentes finalidades; 

Nem sempre consegue produzir, pequenas cenas a partir de dados reais, antecipando formas 

de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

Suficiente Explora algumas possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades (de 

movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.); 

Adequa com relatva facilidade as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e 

situações de comunicação; 

Transforma alguns objetos (adereços, formas animadas, etc.), para obter efeitos distintos; 

Constrói algumas personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades;  

Produz, pequenas cenas a partir de dados reais, através de processos preparados, antecipando 

formas de “entrada”, de progressão na ação e de “saída”. 

Bom Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades (de 

movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.); 

Adequa com facilidade as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações 

de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, dicção, 

projeção, etc.); 

Transforma objetos (adereços, formas animadas, etc.), para obter efeitos distintos. Constrói  

personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades; 

Produz, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, através de processos espontâneos 

e/ou preparados, antecipando e explorando intencionalmente formas de “entrada”, de progressão 

na ação e de “saída”; 

Defende, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções de movimento e 

escolhas vocais utilizados para comunicar uma ideia.  

Muito Bom Explora eficazmente as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades 

(de movimento livre ou orientado, criação de personagens, etc.); 

Adequa com muita facilidade as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e 

situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da técnica vocal (articulação, 

dicção, projeção, etc.); 

Transforma o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores 

de signos (formas, imagens, luz, som, etc.); 

Transforma objetos (adereços, formas animadas, etc.), experimentando intencionalmente 

diferentes materiais e técnicas (recurso a partes articuladas, variação de cor, forma e volume, 

etc.) para obter efeitos distintos. Construir personagens, em situações distintas e com diferentes 

finalidades; 

Produz, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, através de 
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processos espontâneos e/ou preparados, antecipando e explorando intencionalmente formas de 

“entrada”, de progressão na ação e de “saída”; 

Defende, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as opções de movimento e 

escolhas vocais utilizados para comunicar uma ideia. 

 

 

 Educação Artística 

Música 

 

Apropriação e Reflexão 

  

Insuficiente Revela dificuldade na comparação de algumas características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas e de textura em repertório de referência.  

Utiliza pouco vocabulário e simbologias convencionais para descrever e comparar diversos tipos de 

sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa, com muita hesitação, interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 

(concertos, bailados, teatros musicais e outros).  

Nem sempre partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano. 

Suficiente Compara algumas características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas e de textura em 

repertório de referência, de épocas, estilos e géneros diversificados.  

Utiliza algum vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e 

comparar diversos tipos de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa, com alguma hesitação, interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 

(concertos, bailados, teatros musicais e outros).  

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de música. 

Bom Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas e de textura em repertório de 

referência, de épocas, estilos e géneros diversificados. Utiliza vocabulário e simbologias 

convencionais e não convencionais para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças 

musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, bailados, 

teatros musicais e outros).  

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de música. 

Produz material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando vocabulário apropriado, 

reconhecendo a música como construção social, património e fator de identidade cultural. 

Muito Bom Compara eficazmente características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas e de textura em 

repertório de referência, de épocas, estilos e géneros diversificados.  

Utiliza vocabulário diverso e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e 

comparar diversos tipos de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros.  

Pesquisa diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais (concertos, 
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bailados, teatros musicais e outros) ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando 

vocabulário apropriado.  

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debater sobre os diferentes tipos de música. 

Produz, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando 

vocabulário apropriado, reconhecendo a música como construção social, património e fator de 

identidade cultural. 

 

Interpretação e Comunicação  

 

Insuficiente Revela dificuldade na Interpretação de rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz 

(cantada ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas.  

Canta algumas canções (ou partes de uma canção), quando solicitado. 

Realiza com muita dificuldade sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

Revela muita hesitação na comunicação através do movimento corporal de acordo com propostas 

musicais diversificadas.  

Suficiente Interpreta com alguma hesitação rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou 

falada) com diferentes intencionalidades expressivas.  

Canta canções com características musicais e culturais diversificadas. 

Realiza com alguma facilidade sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

Comunica através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.   

Apresenta algumas atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 

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

intencionalidades expressivas.  

Canta canções com características musicais e culturais diversificadas, demonstrando 

progressivamente qualidades técnicas e expressivas. 

Toca as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos musicais, 

convencionais e não convencionais, de altura definida e indefinida.  

Realiza com facilidade sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  

Comunica através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.   

Apresenta atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do conhecimento. 
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Muito Bom Interpreta com eficácia rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) 

com diferentes intencionalidades expressivas.  

Canta, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, canções com características musicais e 

culturais diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades técnicas e expressivas. 

Toca, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de outros, utilizando instrumentos 

musicais, convencionais e não convencionais, de altura definida e indefinida.  

Realiza com muita facilidade sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

Comunica eficazmente através do movimento corporal de acordo com propostas musicais 

diversificadas.   

Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 

 

Experimentação e Criação  

 

Insuficiente Experimenta, com muita hesitação, sons vocais (voz falada, voz cantada).  

Explora algumas fontes sonoras diversas.  

Revela dificuldade na improvisação de pequenas sequências melódicas, a partir de ideias musicais.  

Revela dificuldade na criação de sons ligados ao quotidiano e ao imaginário. 

Suficiente Experimenta, com alguma hesitação, sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento musical.  

Explora fontes sonoras diversas.  

Improvisa pequenas sequências melódicas, a partir de ideias musicais.  

Cria sons ligados ao quotidiano e ao imaginário. 

Bom Experimenta sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades da voz 

como instrumento musical.  

Explora fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de forma a 

conhecê-las como potencial musical. 

Improvisa pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de ideias musicais ou 

não musicais (imagens, textos, situações do quotidiano, etc.).  

Cria ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, utilizando 

diferentes fontes sonoras. 

Muito Bom Experimenta, com eficácia, sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as 

potencialidades da voz como instrumento musical.  

Explora livre e autonomamente, fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos 

musicais) de forma a conhecê-las como potencial musical. 

Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas a partir de 

ideias musicais ou não musicais (imagens, textos, situações do quotidiano, etc.).  

Cria, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas peças musicais, ligadas ao quotidiano e 

ao imaginário, utilizando diferentes fontes sonoras. 
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Educação Físico-Motora 

  

Perícia e Manipulação  

 

 

      Deslocamentos e Equilíbrios 

 

Insuficiente Revela incapacidade de realizar ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades 

gímnicas básicas. 

 

Suficiente Realiza ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades gímnicas básicas. 

 

Bom Realiza ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades gímnicas básicas, com destreza 

e habilidade.  

 

Muito Bom Realiza ações motoras básicas de deslocamentos e equilíbrios e habilidades gímnicas básicas, com total 

controlo do movimento. 

 

 

Jogos 

 

Insuficiente Revela incapacidade de participar em jogos e em realizar habilidades básicas. 

 

Suficiente Participa em jogos e realiza habilidades básicas.  

 

Bom Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com destreza e habilidade. 

 

Muito Bom Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com total controlo do movimento. 

 

Insuficiente Revela incapacidade de realizar ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos 

portáteis. 

 

Suficiente Realiza ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos portáteis. 

 

Bom Realiza ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos portáteis, com destreza e 

habilidade 

 

Muito Bom Realiza ações motoras básicas de perícia e manipulação e com aparelhos portáteis, com total controlo do 

movimento. 
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Educação Artística 

Dança 

Apropriação e Reflexão 

Insuficiente Revela dificuldades na distinção das diferentes possibilidades da movimentação do corpo. 

Revela incapacidade de adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor. 

Manifesta dificuldade na utilização dos movimentos do corpo com diferentes relações. 

Não identifica diferentes estilos e géneros de dança. 

Ainda não contextualiza conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos 

(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, 

espetador, coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete). 

Não partilha verbalmente com o grupo as experiências vividas nem emite apreciações ou críticas. 

Apresenta dificuldades em recriar, construir e criar sequências de movimentos. 

Suficiente Distingue as diferentes possibilidades da movimentação do corpo. 

Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor. 

Utiliza movimentos do corpo com diferentes relações. 

Identifica diferentes estilos e géneros de dança. 

Contextualiza alguns conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos (ensaio, 

ensaio geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, 

espetador, coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete). 

Partilha verbalmente com o grupo as experiências vividas, emitindo apreciações e críticas. 

Recria, constrói e cria sequências de movimentos. 

Bom Distingue e explora, com facilidade, as diferentes possibilidades da movimentação do corpo. 

Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor, integrando 

diferentes elementos do Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, rápido/sustentado, 

padrões rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco).  

Utiliza movimentos do corpo com diferentes relações, destacando a organização espacial e o tipo 

de conexão a estabelecer no movimento. 

Identifica facilmente diferentes estilos e géneros de dança. 

Contextualiza a maioria dos conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos 

(ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, 

espetador, coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete).  

Partilha verbalmente, com entusiasmo, as experiências vividas com o grupo e emite apreciações 

e críticas pertinentes. 

Recria, constrói e cria sequências de movimentos por iniciativa própria e com facilidade. 

 

 

Muito Bom Distingue e explora com muita criatividade as diferentes possibilidades da movimentação do 

corpo. 

Adequa perfeitamente movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor, 

integrando elementos do Tempo (pulsação, velocidade, duração, longo/curto, rápido/sustentado, 
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diferentes padrões rítmicos) e da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco).  

Utiliza corretamente movimentos do Corpo com diferentes relações, destacando a organização 

espacial e o tipo de conexão a estabelecer no movimento. 

Identifica diferentes estilos e géneros de dança e participa com muito entusiasmo. 

Contextualiza conceitos fundamentais dos universos coreográficos/performativos (ensaio, ensaio 

geral, espetáculo, palco, bastidores, salão de baile, exibição, competição, público, espetador, 

coreógrafo, coreografia, companhia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete). 

Partilha verbalmente, com muito entusiasmo, as experiências vividas com o grupo, emitindo 

apreciações e críticas muito pertinentes. 

Recria, constrói e cria sequências de movimentos por iniciativa própria com muita facilidade. 

 

 

 

 

Interpretação e Comunicação 

Insuficiente Revela dificuldade na interação com os colegas em experiências de dança. 

 

Suficiente Interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança. 

Interpreta o seu papel coreográfico, mobilizando algum vocabulário desenvolvido e alguma 

expressividade inerente à interpretação.   

Bom Interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança, argumentando as suas 

opiniões e aceitando as dos outros. 

Interpreta o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através de um 

desempenho expressivo-formal, domínio dos princípios de movimento envolvidos e a 

expressividade inerente à interpretação.  

 Interage com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do grupo, na 

apresentação da performance, e com as audiências, recebendo e aceitando as críticas. 

Muito Bom Interage com os colegas e professor sobre as experiências de dança, argumentando com muita 

facilidade as suas opiniões e aceitando as dos outros. 

Interpreta eficazmente o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário desenvolvido, através 

de um desempenho expressivo-formal, domínio dos princípios de movimento envolvidos e a 

expressividade inerente à interpretação.  

Interage espontaneamente com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do 

grupo, na apresentação da performance, e com as audiências, recebendo e aceitando as críticas. 

 

Experimentação e Criação 

Insuficiente Revela dificuldade na recriação de sequências de movimentos a partir de temáticas e situações 

do quotidiano. 

Constrói, com muita hesitação, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos 

vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas. 

Revela alguma capacidade de exploração e de composição.  
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Suficiente Recria sequências de movimentos a partir de temáticas e situações do quotidiano. 

Revela alguma capacidade de exploração e de composição.  

Constrói, com alguma hesitação, de forma individual e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), 

ações e/ou temas. 

Cria pequenas sequências de movimento e/ou composições coreográficas a partir de dados 

concretos ou abstratos. 

Bom Recria sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, solicitações do 

professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou estruturas rítmicas,  

Evidencia capacidade de exploração e de composição.  

Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir 

de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas. 

Cria pequenas sequências de movimento e/ou composições coreográficas a partir de dados 

concretos ou abstratos, em processos de improvisação (livre ou parcialmente condicionada) e 

composição (antecipando intencionalmente formas de entrada, progressão na ação, e de 

finalização, ensaiadas para posterior reprodução/apresentação). 

Apresenta soluções na exploração, improvisação, transformação, seleção e composição de 

movimentos/sequências de movimentos para situações/problema propostas, sugeridas por si e/ou 

colegas, ou em sequência de estímulos (visuais, cinestésicos, auditivos, etc.).  

Inventa símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou formas desenhadas), não convencionais, 

para representação de algumas sequências de dança (posição do corpo, evolução no espaço, 

organização relacional, etc.). 

Muito Bom Recria com muita facilidade, sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do 

quotidiano, solicitações do professor, ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais 

e/ou estruturas rítmicas,  

Evidencia grande capacidade de exploração e de composição.  

Constrói livre e autonomamente, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de 

estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas. 

Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento e/ou composições 

coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos, em processos de improvisação (livre ou 

parcialmente condicionada) e composição (antecipando intencionalmente formas de entrada, 

progressão na ação, e de finalização, ensaiadas para posterior reprodução/apresentação). 

Apresenta soluções diversificadas na exploração, improvisação, transformação, seleção e 

composição de movimentos/sequências de movimentos para situações/problema propostas, 

sugeridas por si e/ou colegas, ou em sequência de estímulos (visuais, cinestésicos, auditivos, 

etc.).  

Inventa com facilidade, símbolos gráficos (linhas, pontos, figuras ou formas desenhadas), não 

convencionais, para representação de algumas sequências de dança (posição do corpo, evolução 

no espaço, organização relacional, etc.). 
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3.º Ano  

Português  

Oralidade  

Compreensão  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de escutar atentamente. Revela dificuldade na compreensão das mensagens. Não 

retém a informação transmitida.  

Suficiente  Escuta, com momentos de ausência. Demonstra compreender a informação essencial dos diferentes 

discursos. Retém a informação explícita.  

Bom  Escuta, ativamente. Compreende a informação explícita e implícita. Distingue o essencial do acessório. 

Utiliza técnicas de registo e retém a informação.  

Muito Bom  Escuta criticamente. Realiza todos os desempenhos previstos.  

   

Expressão  

 

Insuficiente  Apresenta um discurso pouco claro. Revela estruturas sintáticas incompletas. Apresenta um vocabulário 

reduzido. Dificuldade em interagir na comunicação.  

Suficiente  Apresenta um discurso compreensível. Revela estruturas sintáticas completas, mas de baixa 

complexidade. Apresenta um capital lexical razoável. Produz diferentes tipos de discurso, com alguma 

dificuldade.  

Bom  Apresenta um discurso claro e coerente. Revela estruturas sintáticas complexas e adequadas. Apresenta 

uma diversidade lexical. Produz diferentes tipos de discurso. Participa, ativamente, na interação verbal.  

Muito Bom  Apresenta um discurso claro, expressivo, com coerência textual. Revela estruturas sintáticas muito 

desenvolvidas. Apresenta um léxico muito diversificado. Revela eficiência nos diferentes tipos de 

discurso. Revela-se um elemento animador da interação verbal.  

  

  

Leitura  

Insuficiente  Demonstra uma leitura hesitante, com incorreções. Dificuldade na compreensão do sentido do texto. Não 

localiza a informação solicitada. Não consegue recolher e organizar a informação lida.  

Suficiente  Lê, de modo autónomo, e compreende a informação essencial dos textos. Localiza informação 

específica, mas revela dificuldade em captar o sentido implícito. Aplica técnicas simples de recolha e 

organização da informação.  

Bom  Lê, com autonomia. Apreende o sentido global dos textos. Identifica a informação específica, fazendo 

inferências. Pesquisa informação, em livros e na internet, aplicando técnicas de recolha e organização 

da informação. Lê obras integrais.  

Muito Bom  Lê com autonomia e fluência todo o tipo de textos. Compreende as informações textuais, explícitas 0e 

implícitas. Aprecia, criticamente, os textos lidos. Pesquisa informação, em livros e na internet, aplicando 

técnicas de recolha e organização da informação. É um leitor assíduo de obras integrais.  
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Escrita  

 

Insuficiente  Escreve, sem correção ortográfica. Tem dificuldade na planificação e não consegue escrever textos 

organizados e coerentes. Não utiliza a pontuação adequada. Não aplica as normas estruturais dos 

diferentes tipos de texto.  

Suficiente  Escreve, com grafia legível, mas algumas incorreções ortográficas. Planifica e escreve pequenos textos, 

com sequência lógica. Conhece a estrutura dos diferentes tipos de texto, revelando alguma dificuldade 

na sua aplicação.  

Bom  Escreve, com grafia legível e correção ortográfica. Planifica e escreve textos organizados 

sequencialmente, com a pontuação adequada e vocabulário diversificado. Conhece e aplica as normas 

estruturais de cada tipo de texto.  

Muito Bom  Escreve, com correção ortográfica e com muito boa apresentação. Planifica e produz textos, organizados 

com coerência e coesão. Domina as normas estruturais de cada tipo de texto.  

Utiliza vocabulário diversificado e figuras de estilo. Escreve por iniciativa própria.  

  

Educação Literária  

 

Insuficiente  Lê com dificuldade textos literários. Não compreende o essencial dos textos escutados e lidos. Demonstra 

dificuldade em dizer e escrever, em termos pessoais e criativos.  

Suficiente  Lê textos literários. Compreende o essencial dos textos escutados e lidos. Diz e escreve, em termos 

pessoais e criativos.  

Bom  Lê textos literários com facilidade. Compreende com correção o essencial dos textos escutados e lidos. 

Diz e escreve, habilmente, em termos pessoais e criativos.  

Muito Bom  Lê textos literários com correção e fluência. Compreende perfeitamente o essencial dos textos escutados 

e lidos. Lê para apreciar textos literários e em termos pessoais. Diz e escreve, com autonomia e fluência, 

em termos pessoais e criativos.  

 

Gramática  

 

Insuficiente Revela muito pouco conhecimento explícito da língua, demonstrando dificuldade em observar 0e 

descobrir regularidades. Não domina os conceitos estudados.   

Suficiente  Desenvolveu a sua consciência linguística, em todos os domínios. Observa, compara e descobre 

regularidades. Revela algumas dificuldades na aplicação dos conceitos estudados.  

Bom  Revela um desenvolvimento da consciência linguística, em todos os domínios. Tem facilidade em 

observar, comparar e descobrir regularidades. Domina os conceitos estudados.  

Muito Bom  Revela muito bom desenvolvimento da consciência linguística, em todos os domínios. É exímio no 

processo de observação, formulação de hipóteses e descoberta. Conhece e aplica os princípios e as 

regras que regulam o uso oral e escrito.  
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Matemática 

  

Números e Operações  

 

Insuficiente  Revela muita dificuldade na leitura de números naturais, por classes e por ordens. Não compreende as 

propriedades dos números racionais não negativos. Apresenta um cálculo mental muito fraco. Não 

domina a técnica das quatro operações, nem estabelece relações entre a adição e subtração e a 

multiplicação e a divisão.  

Suficiente  Realiza a leitura e representação de números, naturais e racionais não negativos. Compara e ordena 

estes números. Utiliza algumas estratégias de cálculo mental e efetua estimativas em situações simples. 

Compreende e realiza os algoritmos da adição, subtração e multiplicação, mas tem dificuldade na divisão 

exata, estabelecendo relações entre a adição e a subtração.  

Bom  Lê, representa, compara, ordena, compõe e decompõe números naturais e racionais não negativos. 

Domina a técnica das quatro operações e estabelece relação entre elas. Cálculo mental desenvolvido, 

recorrendo a estratégias diversificadas. Estimativas adequadas. Aplica as propriedades dos números e 

operações na resolução de problemas.  

Muito Bom  Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança. Evidencia um cálculo mental eficaz. 

Explícita, com o vocabulário matemático adequado, as estratégias e processos utilizados.  

  

Geometria e Medida  

 

Insuficiente  Revela dificuldade em estabelecer relações espaciais. Confunde os sólidos geométricos e não descreve 

as suas características. Não utiliza os conceitos de raio, diâmetro e circunferência. Tem dificuldade em 

realizar medições em unidades SI e não relaciona as medidas das diversas grandezas. Não calcula 

perímetros nem áreas. Não domina o sistema monetário.  

Demonstra dificuldades em reconhecer e utilizar as unidades temporais.  

Suficiente  Estabelece relações espaciais, mas revela dificuldade na leitura de mapas. Identifica os sólidos 

geométricos, mas hesita na sua caracterização. Realiza medições para as diferentes grandezas. 

Demonstra alguma dificuldade em relacionar medidas. Calcula perímetros em situações simples. 

Conhece o sistema monetário, com algumas dificuldades na sua utilização.  

Identifica as unidades de tempo, mas não aplica os conceitos na resolução de problemas.  

Bom  Representa, descreve e constrói figuras no plano e no espaço e identifica as suas propriedades. 

Identifica a interpreta relações espaciais. Compreende os diferentes conceitos de gran0deza. Conhece 

as unidades de medida das diversas grandezas, aplica-as ao processo de medir e0 relaciona-as. 

Resolve problemas, neste âmbito.  

Muito Bom  Realiza todos os desempenhos descritos, com evidente segurança. Demonstra muito boa orientação 

espacial. Observa, formula hipóteses e deduz, com assertividade. Explicita o seu raciocínio, com rigor 

matemático e o vocabulário adequado.  
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Organização e Tratamento de Dados  

 

Insuficiente  Não interpreta os dados organizados sob a forma de tabelas e gráficos. Não consegue organizar os 

dados recolhidos, de forma a identificar a moda, máximo, e mínimo e a respetiva amplitude.  

Suficiente  Interpreta tabelas e gráficos. Revela dificuldade na organização de dados em tabelas e gráficos. Organiza 

os dados recolhidos identificando a moda, máximo, mínimo e amplitude.  

Bom  Revela todos os desempenhos descritos.  

Muito Bom  Revela grande facilidade na interpretação e construção das representações. Revela-se muito bom 

observador, com grande capacidade para analisar e explicitar toda a informação.  

 

Capacidades Transversais 

Resolução de Problemas/Raciocínio Matemático/Comunicação Matemática 

 

Insuficiente  Apresenta dificuldade em compreender a informação do problema e em resolvê-lo. Não concebe 

estratégias para a resolução de situações matemáticas. Não consegue explicar ideias e processos 

utilizados.  

Suficiente  Identifica a informação relevante, mas nem sempre utiliza as estratégias adequadas. É pouco claro na 

explicação dos processos utilizados. Representa informação matemática.  

Bom  
Resolve problemas, utilizando estratégias adequadas e explicitando os processos utilizados. Formula 

hipóteses e explora-as, discutindo os resultados.  

Muito Bom  Resolve problemas complexos. Explica processos e ideias, com rigor matemático. Explora a informação 

e os conceitos matemáticos, formulando hipóteses e animando o debate matemático.  

 

 

Estudo do Meio 

 

À Descoberta de si mesmo  

 

Insuficiente  Não identifica a sua naturalidade e nacionalidade. Não identifica fenómenos relacionados com algumas 

das funções vitais. Não identifica algumas regras de segurança e saúde do seu corpo.  

Suficiente  Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações.  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança. Aprofundou os conceitos estudados, 

através de pesquisas. Participou nas atividades, com iniciativas próprias e enriquecedoras.  
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À Descoberta dos outros e das instituições  

 

Insuficiente  Não reconhece unidades de referência temporal, nem localiza no tempo datas significativas. Não 

reconhece diferenças e semelhanças entre o passado e o presente a nível pessoal, local ou nacional. 

Não identifica costumes e tradições de outros povos. Não identifica símbolos locais e nacionais  

Suficiente  Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações.  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança. Aprofundou os conceitos estudados, 

através de pesquisas. Participou nas atividades, com iniciativas próprias e enriquecedoras.  

  

À Descoberta do Ambiente Natural  

 

Insuficiente  Não compreende os processos de orientação. Não interpreta representações cartográficas. Não 

reconhece aspetos físicos do meio local. Não reconhece noções básicas cobre os astros.  

Suficiente  Compreende os conceitos essenciais dos conteúdos estudados e aplica-os, com algumas dificuldades 

pontuais. Utiliza o vocabulário específico. Necessita de algum apoio nas atividades de pesquisa, recolha 

e organização da informação.  

Bom  Domina todos os conceitos estudados. Descreve processos. Aplica o léxico adequado. Recolhe, organiza 

e relaciona a informação recolhida.  

Muito Bom  Compreende e aplica todos os conteúdos abordados. Aprofundou os conhecimentos através de pesquisa 

autónoma. Tem facilidade em recolher, organizar e transmitir informação. Nas suas apresentações, 

utiliza o vocabulário específico e rigor científico.  

  

À Descoberta das inter-relações entre espaços  

 

Insuficiente  Não descreve itinerários. Não identifica processos de orientação. Não conhece os pontos cardeais. Não 

distingue diferentes espaços de vivência e suas funções. Não reconhece as deslocações próprias dos 

seres vivos. Não identifica diferentes locais de comércio. Não revela interesse na investigação de meios 

de comunicação.  

Suficiente  Compreende a importância dos comportamentos na saúde e na segurança. Refere problemas 

ambientais. Reconhece algumas características de diversas culturas. Conhece algumas das atividades 

económicas da região  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança. Reflete sobre os temas e aprofunda-os, 

apresenta0ndo conclusões e propondo soluções.  

 

À Descoberta dos materiais e objetos  

 

Insuficiente Não revela interesse pela experimentação. Não descreve o que observa. Não consegue formular 

hipóteses nem extrair conclusões das experiências realizadas.   
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Suficiente  Participa, com interesse, nas atividades. Descreve, com alguma hesitação, os fenómenos observados. 

Formula algumas hipóteses, revelando insegurança. Necessita de orientação para retirar conclusões do 

observado.  

Bom  Participa com muito interesse. Descreve o observado, formula hipóteses, testa, extrai conclusões 

registando.  

Muito Bom  Observador exímio, descreve o observado estabelecendo relações. Formula hipóteses complexas. 

Aprofunda as conclusões. Suscita o debate.  

  

À Descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade  

 

Insuficiente  Não identifica os aspetos positivos e negativos da ação humana em meios naturais. Desconhece as 

principais atividades económicas.  

Suficiente  Compreende a importância dos comportamentos na saúde e na segurança. Refere problemas 

ambientais. Reconhece algumas características de diversas culturas. Conhece algumas das atividades 

económicas da região  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança. Reflete sobre os temas e aprofunda-os, 

apresentando conclusões e propondo soluções.  

 

 

 

Expressões Artísticas 

          Expressão e Educação Plástica  

  

Descoberta e organização progressiva de Volumes  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de explorar, manipular diferentes materiais moldáveis com as mãos e realizar 

construções.  

Suficiente  Exp0lora0, manipula diferentes materiais moldáveis com as mãos e realiza construções, com alguma 

dificuldade.  

Bom  Explora, manipula diferentes materiais moldáveis com as mãos e realiza construções  

Muito Bom  Explora, manipula diferentes materiais moldáveis com as mãos e realiza construções, com facilidade.  

  

Descoberta e organização progressiva de Superfícies  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de realizar desenhos e pinturas de expressão livre e/ou tema sugerido.  
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Suficiente  Realiza desenhos e pinturas de expressão livre e/ou tema sugerido, com dificuldade.  

Bom  Realiza desenhos e pinturas de expressão livre e tema sugerido.  

Muito Bom  Realiza, com facilidade, desenhos e pinturas de expressão livre e tema sugerido.  

  

Exploração de técnicas diversas  

 

Insuficiente  Não domina as técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

Suficiente  Revela alguma dificuldade no domínio das técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

Bom  Domina as técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

Muito Bom  Domina totalmente as técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

 

 

 

 

Expressão e Educação Dramática 

 

Jogos de Exploração  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de explorar diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos bem 

como de transformá-los  

Suficiente  Explora, diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos transformando-os, com 

alguma dificuldade.  

Bom  Explora diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos, transformando-os.  

Muito Bom  Explora, diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos transformando-os, com 

facilidade.  

 

Jogos Dramáticos  

 

Insuficiente  R0evela incapacidade de explorar formas de linguagem verbal, não verbal e gestual.   

Suficiente  Explora, com alguma dificuldade, formas de linguagem verbal, não verbal e gestual.  

Bom  Explora formas de linguagem verbal, não verbal e gestual.  

Muito Bom  Explora, com facilidade, formas de linguagem verbal, não verbal e gestual  
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Expressão e Educação Musical 

  

Jogos de exploração  

 

Insuficiente  Sente muitas dificuldades na afinação e em manter uma pulsação na interpretação de peças vocais.  

Revela incapacidade de apresentar peças musicais para os colegas, na escola ou comunidade e em 

interpretar rítmicos propostos no acompanhamento de canções e danças.  

Suficiente  Afina e mantém a pulsação na interpretação de peças vocais.  

Apresenta, com pouca segurança, peças musicais para os colegas, escola e/ou comunidade e 

interpreta, com pouca clareza, os rítmicos propostos no acompanhamento de canções e danças.  

Bom  Afina e mantém a pulsação na interpretação de peças vocais.  

Apresenta peças musicais para os colegas, escola e/ou comunidade e interpreta os rítmicos propostos 

no acompanhamento de canções e danças.  

Muito Bom  Afina, respeita as dinâmicas e mantém a pulsação na interpretação de peças vocais. Apresenta com 

segurança peças musicais para os colegas, escola e/ou comunidade e interpreta, com facilidade, os 

rítmicos propostos no acompanhamento de canções e danças.  

  

Expressão e Criação Musical  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de criar e desenvolver ideias musicais através de estímulos e temáticas.  

Suficiente  Desenvolve, com alguma dificuldade, ideias musicais a partir de um tema.  

Bom  Desenvolve ideias musicais a partir de um tema.  

Muito Bom  Cria e desenvolve ideias musicais a partir de um tema.  

  

Representação do Som  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de distinguir e explorar os elementos básicos da música.  

Suficiente  Identifica e explora elementos básicos da música, tais como: altura, dinâmica, forma, ritmo e timbre.  

Bom  Identifica e explora, com alguma facilidade, elementos básicos da música, tais como: altura, dinâmica, 

forma, ritmo e timbre.  

Muito Bom  Identifica e explora, com facilidade, elementos básicos da música, tais como: altura, dinâmica, forma, 

ritmo e combinações tímbricas.  

  

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de identificar músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade.  

Suficiente  Reconhece e identifica algumas músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade.  
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Bom  Reconhece e identifica diferentes músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade.  

Muito Bom  Reconhece e identifica facilmente diferentes músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade  

  

 

Educação e Expressão Físico-Motora 

Ginástica  

 

Insuficiente  Revela incapacidade habilidades gímnicas básicas.  

Suficiente  
Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando 

e ou combinando as ações com movimento.  

Bom  
Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando 

e ou combinando as ações com destreza de movimento.  

Muito Bom  Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, encadeando 

e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.  

 

Jogos  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de participar em jogos e em realizar habilidades básicas.  

Suficiente  Participa em jogos e realiza habilidades básicas.  

Bom  Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com destreza e habilidade.  

Muito Bom  Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com total controlo do movimento.  

  

Atividades rítmicas e expressivas (Dança)  

 

Insuficie0nte  Revela incapacidade de combinar movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais  

Suficiente  Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos ou 

temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais, com algum controlo de movimento  

Bom  Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos ou 

temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais, com destreza de movimento  

Muito Bom  Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos 

ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais, com total controlo de movimento  

 

 



  

 

194 
 

Percursos na natureza  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação  

Suficiente  Realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do terreno e 

os sinais de orientação respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente  

Bom  Realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do terreno e 

os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e preservação 

do ambiente  

Muito Bom  Escolhe e realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do 

terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e 

preservação do ambiente  

  

 

4.º Ano  

Português  

  

Oralidade  

Compreensão  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de escutar atentamente e de distinguir informação essencial de acessória. Revela 

dificuldade a identificar informação implícita, diferenciar facto de opinião, identificar ideias-chave de um 

texto ouvido e identificar diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos.   

Suficiente  Escuta, com momentos de ausência e distingue informação essencial de acessória. Apresenta alguma 

dificuldade a identificar informação implícita, diferenciar facto de opinião. Identifica ideias-chave de um 

texto ouvido e identifica diferentes graus de formalidade em discursos ouvidos.  

Bom  Escuta, ativamente. Compreende a informação explícita e implícita. Distingue o essencial do acessório. 

Utiliza técnicas de registo e retém a informação.  

Muito Bom  Escuta criticamente. Realiza todos os desempenhos previstos.  

  

  

Expressão  

 

Insuficiente   Apresenta um discurso pouco claro e correto tendo em conta a situação e o interlocutor. Participa em 

atividades de expressão oral orientada não respeitando regras e papéis específicos. Revela estruturas 

sintáticas incompletas. Possui um vocabulário reduzido.  

Demonstra dificuldade em interagir na comunicação.  
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Suficiente  Apresenta um discurso compreensível, participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando 

regras e papéis específicos. Revela estruturas sintáticas completas.   

Bom  Apresenta um discurso claro e coerente. Revela estruturas sintáticas complexas e adequadas. Apresenta 

uma diversidade lexical. Produz diferentes tipos de discurso. Participa, ativamente, na interação verbal.  

Muito Bom  Apresenta um discurso, expressivo, com coerência textual. Revela estruturas sintáticas muito 

desenvolvidas. Apresenta um léxico muito diversificado. Demonstra eficiência nos diferentes tipos de 

discurso. Revela-se um elemento animador da interação verbal.  

  

             Leitura 

 

Insuficiente  Demonstra uma leitura hesitante, com incorreções. Dificuldade na compreensão do sentido do texto. Não 

localiza a informação solicitada. Não consegue recolher e organizar a informação lida.  

Suficiente  Lê, de modo autónomo, e compreende a informação essencial dos textos. Localiza informação 

específica, mas revela dificuldade em captar o sentido implícito. Aplica técnicas simples de recolha e 

organização da informação.  

Bom  Lê, com autonomia. Apreende o sentido global dos textos. Identifica a informação específica, fazendo 

inferências. Pesquisa informação, em livros e na internet, aplicando técnicas de recolha e organização 

da informação. Lê obras integrais.  

Muito Bom  Lê com autonomia e fluência todo o tipo de textos. Compreende as informações textuais, explícitas e 

implícitas. Aprecia, criticamente, os textos lidos. Pesquisa informação, em livros e na internet, aplicando 

técnicas de recolha e organização da informação. É um leitor assíduo de obras integrais.  

  

Escrita  

 

Insuficiente  Escreve, sem correção ortográfica. Tem dificuldade na planificação e não consegue escrever textos 

organizados e coerentes. Não utiliza a pontuação adequada. Não aplica as normas estruturais dos 

diferentes tipos de texto.  

Suficiente  Escreve, com grafia legível, mas algumas incorreções ortográficas. Planifica e escreve pequenos textos, 

com sequência lógica. Conhece a estrutura dos diferentes tipos de texto, revelando alguma dificuldade 

na sua aplicação.  

Bom  Escreve com grafia legível e correção ortográfica. Planifica e escreve textos organizados 

sequencialmente, com a pontuação adequada e vocabulário diversificado. Conhece e aplica as normas 

estruturais de cada tipo de texto.  

Muito Bom  Escreve com correção ortográfica e com muito boa apresentação. Planifica e produz textos, organizados 

com coerência e coesão. Domina as normas estruturais de cada tipo de texto.  

Utiliza vocabulário diversificado e figuras de estilo. Escreve por iniciativa própria.  
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Educação Literária   

Insuficiente  Lê com dificuldade textos literários. Não compreende o essencial dos textos escutados e lidos. 

Demonstra dificuldade em dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. Não lê por iniciativa 

própria.  

Suficiente  Lê textos literários. Compreende o essencial dos textos escutados e lidos. Diz e escreve, em termos 

pessoais e criativos. Lê, algumas vezes, por iniciativa própria textos diversos.  

Bom  Lê textos literários com facilidade. Compreende com correção o essencial dos textos escutados e lidos. 

Diz e escreve, habilmente, em termos pessoais e criativos. Lê com frequência por iniciativa própria 

textos diversos e obras da biblioteca escolar.  

Muito Bom  Lê textos literários com correção e fluência. Compreende perfeitamente o essencial dos textos 

escutados e lidos. Lê para apreciar textos literários e em termos pessoais. Diz e escreve, com 

autonomia e fluência, em termos pessoais e criativos. Lê por iniciativa própria textos diversos e recorre 

com frequência à Biblioteca Escolar.  

  

Gramática  

  

Insuficiente  Revela muito pouco conhecimento explícito da língua, demonstrando dificuldade em observar e 

descobrir regularidades. Não domina os conceitos estudados.  

Suficiente  Desenvolveu a sua consciência linguística, em todos os domínios. Observa, compara e descobre 

regularidades. Revela algumas dificuldades na aplicação dos conceitos estudados.  

Bom  Revela um desenvolvimento da consciência linguística, em todos os domínios. Tem facilidade em 

observar, comparar e descobrir regularidades. Domina os conceitos estudados.  

Muito Bom  Revela muito bom desenvolvimento da consciência linguística, em todos os domínios. É exímio no 

processo de observação, formulação de hipóteses e descoberta. Conhece e aplica os princípios e as 

regras que regulam o uso oral e escrito.  

  

  

 

 

Matemática 

  

Números e Operações  

  

Insuficiente  Revela muita dificuldade em compreender: a noção de número, o sistema de 

numeração decimal e a noção de múltiplo e divisor. Não consegue compreender as 

operações e não é capaz de operar com números naturais e racionais não negativos.   

Tem muita dificuldade na resolução de problemas, raciocinar e comunicar em contextos 

numéricos. Não consegue desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito.  
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Suficiente  Tem razoável compreensão do sistema de numeração. Apresenta razoável domínio na 

contagem, leitura, escrita e relação entre os números. Revela algumas dificuldades em 

resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos numéricos. Manifesta 

algumas dificuldades em compreender as operações e é capaz de operar com 

números naturais e racionais não negativos na representação decimal. Utiliza algumas 

estratégias de cálculo mental e efetua estimativas em situações simples.  

Bom  Compreende e é capaz de usar propriedades dos números naturais e racionais não 

negativos. Compreende e aplica bem as operações. Estima e avalia a razoabilidade 

dos resultados. É capaz de resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos 

numéricos. Desenvolve estratégias de cálculo numérico mental e escrito.  

Muito Bom  Mostra grande facilidade em compreender: as propriedades dos números naturais e 

racionais não negativos; as operações e operar com números naturais e racionais não 

negativos na representação decimal. Mostra grande facilidade em: estimar e avaliar a 

razoabilidade dos resultados; desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e 

escrito; resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos numéricos.  

  

Organização e Tratamento de Dados  

 

Insuficiente  Revela dificuldade em explorar e interpretar dados organizados de diversas formas. Não 

consegue recolher, organizar e representar de dados e comunicar utilizando linguagem 

própria deste tema. Não consegue resolver problemas, raciocinar e comunicar neste 

âmbito.  

Suficiente  Explora e interpreta dados organizados de diversas formas com dificuldade. Manifesta 

algumas dificuldades em resolver problemas, raciocinar e comunicar neste âmbito.  

Bom  Revela todos os desempenhos descritos.  

Muito Bom  Revela grande facilidade em explorar e interpretar dados organizados de diversas 

formas. Revela grande capacidade de analisar e explicitar claramente toda a informação.  

 

Geometria e Medida  

Insuficiente  Revela dificuldade em desenvolver a visualização e ser capaz de representar, 

descrever e construir figuras no plano e no espaço. Dificuldade em compreender   

as grandezas dinheiro, comprimento, área, massa, capacidade, volume e tempo. 

Revela dificuldades em realizar estimativas e medições, e de relacionar diferentes 

unidades de medida. Não consegue resolver problemas, raciocinar e comunicar no 

âmbito deste tema.  

Suficiente  Apresenta algumas dificuldades em: desenvolver a visualização; representar, 

descrever e construir figuras no plano e no espaço; compreender as grandezas 

dinheiro, comprimento, área, massa, capacidade, volume e tempo; realizar 

estimativas e medições, e relacionar diferentes unidades de medida. Manifesta 

algumas dificuldades em resolver problemas, raciocinar e comunicar neste 

âmbito.  
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Bom  Desenvolve a visualização e é capaz de representar, descrever e construir figuras 

no plano e no espaço. Compreende as grandezas dinheiro, comprimento, área, 

massa, capacidade, volume e tempo. É capaz de realizar estimativas e medições, e 

de relacionar diferentes unidades de medida. É capaz de resolver problemas, 

raciocinar e comunicar neste âmbito.  

Muito Bom  Mostra grande facilidade em: desenvolver a visualização e representar, descrever e 

construir figuras no plano e no espaço; compreender as grandezas dinheiro, 

comprimento, área, massa, capacidade, volume e tempo; realizar estimativas e 

medições, e relacionar diferentes unidades de medida. Explicita o seu raciocínio, 

com rigor matemático e o vocabulário adequado.    

 

Capacidades Transversais: Resolução de Problemas/Raciocínio/Comunicação  

Insuficiente  Revela dificuldade em compreender a informação do problema e em resolvê-lo. Não 

concebe estratégias para a resolução de situações matemáticas. Não consegue 

explicar ideias e os processos utilizados.   

Suficiente  Identifica a informação relevante, mas nem sempre utiliza as estratégias adequadas. 

É pouco claro na explicação dos processos utilizados. Representa informação 

matemática.  

Bom  Resolve situações problemáticas, utilizando estratégias adequadas e explicitando os 

processos utilizados. Formula hipóteses e explora-as, discutindo os resultados.  

Muito Bom  Resolve situações problemáticas complexas. Explica processos e ideias, com rigor 

matemático. Explora a informação e os conceitos matemáticos, formulando hipóteses 

e animando o debate matemático.  

 

Estudo do Meio 

 

À Descoberta de si mesmo  

Insuficiente  Não reconhece o seu corpo nem as suas funções. Não reconhece os comportamentos 

nocivos nem aplica regras e cuidados de saúde e segurança.  

Suficiente  Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações.  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança. Aprofundou os 

conceitos estudados, através de pesquisas. Participou nas atividades, com iniciativas 

próprias e enriquecedoras.  
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À Descoberta dos outros e das instituições  

Insuficiente  Não reconhece unidades de referência temporal, nem localiza no tempo datas 

significativas. Não reconhece diferenças e semelhanças entre o passado e o presente a 

nível pessoal, local ou nacional. Não identifica costumes e tradições de outros povos. 

Não identifica símbolos nacionais.  

Suficiente  Compreende a importância dos comportamentos na saúde e na segurança. Refere 

problemas ambientais. Reconhece algumas características de diversas culturas. 

Conhece algumas das atividades económicas da região  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Evidencia os desempenhos descritos com segurança. Reflete sobre os temas e 

aprofunda-os, apresentando conclusões e propondo soluções.  

  

   À Descoberta do Ambiente Natural   

Insuficiente  Não interpreta representações cartográficas. Não reconhece unidades de referência 

temporal. Não conhece a constituição do Sistema solar. Não compreende os 

movimentos terrestres.  

Suficiente  Compreende os conceitos essenciais dos conteúdos estudados e aplica-os, com 

algumas dificuldades pontuais. Utiliza o vocabulário específico. Necessita de algum 

apoio nas atividades de pesquisa, recolha e organização da informação.  

Bom  Domina todos os conceitos estudados. Descreve processos. Aplica o léxico adequado. 

Recolhe, organiza e relaciona a informação recolhida.  

Muito Bom  Compreende e aplica todos os conteúdos abordados. Aprofundou os conhecimentos 

através de pesquisa autónoma. Tem facilidade em recolher, organizar e transmitir 

informação. Nas suas apresentações, utiliza o vocabulário específico e rigor científico.  

  

À Descoberta das inter-relações entre espaços  

Insuficiente  Não identifica as principais características do contacto entre a terra e o mar na costa 

portuguesa. Não distingue os diferentes aglomerados populacionais. Não localiza 

Portugal na Europa e no Mundo.  

Suficiente  Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações.  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  
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Muito Bom  Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança. Aprofundou os 

conceitos estudados, através de pesquisas. Participou nas atividades, com iniciativas 

próprias e enriquecedoras.  

  

À Descoberta dos materiais e objeto  

Insuficiente  Não revela interesse pela experimentação. Não descreve o que observa. Não consegue 

formular hipóteses nem extrair conclusões das experiências realizadas.  

Suficiente  Participa, com interesse, nas atividades. Descreve, com alguma hesitação, os 

fenómenos observados. Formula algumas hipóteses, revelando insegurança. Necessita 

de orientação para retirar conclusões do observado.  

Bom  Participa com muito interesse. Descreve o observado, formula hipóteses, testa, extrai 

conclusões registando  

Muito Bom  Observador exímio, descreve o observado estabelecendo relações. Formula hipóteses 

complexas. Aprofunda as conclusões. Suscita o debate.  

  

À Descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade  

Insuficiente  Não identifica os aspetos positivos e negativos da ação humana em meios naturais. 

Desconhece as principais atividades produtivas nacionais.  

Suficiente  Demonstra a maioria dos desempenhos descritos, mas revela algumas hesitações.  

Bom  Evidencia todos os desempenhos descritos, sem revelar dificuldades.  

Muito Bom  Revela todos os desempenhos descritos, com notável segurança. Aprofundou os 

conceitos estudados, através de pesquisas. Participou nas atividades, com iniciativas 

próprias e enriquecedoras.  
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Expressões Artísticas 

  

Expressão e Educação Plástica 

  

Descoberta e organização progressiva de Volumes  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de explorar, manipular diferentes materiais moldáveis com as mãos e realizar 

construções.  

Suficiente  Explora, manipula diferentes materiais moldáveis com as mãos e realiza construções, com alguma 

dificuldade.  

Bom  Explora, manipula diferentes materiais moldáveis com as mãos e realiza construções  

Muito Bom  Explora, manipula diferentes materiais moldáveis com as mãos e realiza construções, com facilidade.  

  

Descoberta e organização progressiva de Superfícies  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de realizar desenhos e pinturas de expressão livre e/ou tema sugerido.  

Suficiente  Realiza desenhos e pinturas de expressão livre e/ou tema sugerido, com dificuldade.  

Bom  Realiza desenhos e pinturas de expressão livre e tema sugerido.  

Muito Bom  Realiza, com facilidade, desenhos e pinturas de expressão livre e tema sugerido.  

  

Exploração de técnicas diversas  

 

Insuficiente  Não domina as técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

Suficiente  Revela alguma dificuldade no domínio das técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

Bom  Domina as técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

Muito Bom  Domina totalmente as técnicas de recorte, colagem e dobragem.  

  

Expressão e Educação Dramática 

  

Jogos de Exploração  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de explorar diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos bem 

como de transformá-los  

Suficiente  Explora, diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos transformando-os, com alguma 

dificuldade.  
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Bom  Explora diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos, transformando-os.  

Muito Bom  Explora, diferentes formas e atitudes corporais, o espaço e os objetos transformando-os, com facilidade.  

  

Jogos Dramáticos  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de explorar formas de linguagem verbal, não verbal e gestual.  

Suficiente  Explora, com alguma dificuldade, formas de linguagem verbal, não verbal e gestual.  

Bom  Explora formas de linguagem verbal, não verbal e gestual.  

Muito Bom  Explora, com facilidade, formas de linguagem verbal, não verbal e gestual  

 

 

Expressão e Educação Musical 

  

Jogos de exploração  

 

Insuficiente  Sente muitas dificuldades na afinação e em manter uma pulsação na interpretação de peças vocais.  

Revela incapacidade de apresentar peças musicais para os colegas, na escola ou comunidade e em 

interpretar rítmicos propostos no acompanhamento de canções e danças.  

Suficiente  Afina e mantém a pulsação na interpretação de peças vocais.  

Apresenta, com pouca segurança, peças musicais para os colegas, escola e/ou comunidade e 

interpreta, com pouca clareza, os rítmicos propostos no acompanhamento de canções e danças.  

Bom  Afina e mantém a pulsação na interpretação de peças vocais.  

Apresenta peças musicais para os colegas, escola e/ou comunidade e interpreta os rítmicos 

propostos no acompanhamento de canções e danças.  

Muito Bom  Afina, respeita as dinâmicas e mantém a pulsação na interpretação de peças vocais. Apresenta com 

segurança peças musicais para os colegas, escola e/ou comunidade e interpreta, com facilidade, os 

rítmicos propostos no acompanhamento de canções e danças.  

  

Expressão e Criação Musical  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de criar e desenvolver ideias musicais através de estímulos e temáticas.  

Suficiente  Desenvolve, com alguma dificuldade, ideias musicais a partir de um tema.  

Bom  Desenvolve ideias musicais a partir de um tema.  

Muito Bom  Cria e desenvolve ideias musicais a partir de um tema.  
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Representação do Som  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de distinguir e explorar os elementos básicos da música.  

Suficiente  Identifica e explora elementos básicos da música, tais como: altura, dinâmica, forma, ritmo e timbre.  

Bom  Identifica e explora, com alguma facilidade, elementos básicos da música, tais como: altura, dinâmica, 

forma, ritmo e timbre.  

Muito Bom  Identifica e explora, com facilidade, elementos básicos da música, tais como: altura, dinâmica, forma, 

ritmo e combinações tímbricas.  

  

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical  

 

Insuficiente  Revela incapacidade de identificar músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade.  

Suficiente  Reconhece e identifica algumas músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade.  

Bom  Reconhece e identifica diferentes músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade.  

Muito Bom  Reconhece e identifica facilmente diferentes músicas do quotidiano e a sua interdisciplinaridade  

  

 

 

 

 

 

Expressão e Educação Físico-Motora 

  

 

Ginástica  

  

Insuficiente  Revela incapacidade habilidades gímnicas básicas.  

Suficiente  Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com movimento.  

Bom  Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com destreza de movimento.  

Muito Bom  Realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.  

  

Jogos  

Insuficiente  Revela incapacidade de participar em jogos e em realizar habilidades básicas.  

Suficiente  Participa em jogos e realiza habilidades básicas.  

Bom  Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com destreza e habilidade.  
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Muito Bom  Participa em jogos e realiza habilidades básicas, com total controlo do movimento.  

  

Atividades rítmicas e expressivas (Dança)  

  

Insuficiente  Revela incapacidade de combinar movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão 

de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais  

Suficiente  Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais, com algum controlo de movimento  

Bom  Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais, com destreza de movimento  

Muito Bom  Combina deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais, com total controlo de movimento  

  

Percursos na natureza  

  

Insuficiente  Revela incapacidade de realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação  

Suficiente  Realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do 

terreno e os sinais de orientação respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente  

Bom  Realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do terreno 

e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e 

preservação do ambiente  

Muito Bom  Escolhe e realiza habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características 

do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de 

segurança e preservação do ambiente  
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Inglês 

Oferta Complementar de Escola - Inglês no 1.º e 2.º anos  

 A sua inserção no currículo será de uma hora semanal com conteúdos de lecionação 

próprios, articulando-se com atividades e projetos da escola. A avaliação da disciplina de Inglês é 

da responsabilidade dos docentes dessa componente, os quais elaboraram critérios específicos.  

S
a
b

e
r 

S
e
r/

 S
a
b

e
r 

E
s
ta

r 

Objeto da 

avaliação 

Parâmetro Indicadores Ponderação Ponderação 

Final 

Domínio Socio-

afetivo 

(Atitudes e Valores) 

Ser participativo, interativo, 

colaborativo e cooperante, 

desenvolvendo um trabalho 

regular. 

 

Ser pontual e assíduo; 

 

Ser empenhado, confiante, 

criativo e saber realizar tarefas 

por iniciativa própria. 

 

Ser participativo, interativo e 

reflexivo sobre a sua própria 

aprendizagem. 

 

Contribuir para a criação de um 

ambiente favorável à 

aprendizagem. 

(cumprimento de regras e saber 

intervir manifestando valores de 

cidadania) 

 

Cooperação; 

 

 

4%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Assiduidade; 

 

 

4% 

Pontualidade; 

 

4% 

Autoconfiança, 

autonomia e espírito 

criativo; 

 

4% 

Capacidade de auto 

e heteroavaliação. 

4% 

S
a
b

e
r 

F
a
z
e
r 

Domínio de 

conhecimentos / 

capacidades 

Oralidade 

 

Compreensão oral 

(Listening); 

6%  

 

 

 

 

 

30% 

Interação oral 

(Spoken Interaction); 

6% 

Produção oral (Oral 

Production); 

6% 

Pronúncia (Accent 

and Pronounciation); 

6% 

Leitura (Reading). 6% 

Registos 

 

Fichas de Avaliação / Trabalhos Individuais 

(Writing) 

50% 
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MENÇÕES  APRENDIZAGENS  ATITUDES  CLASSIFICAÇÕES  

Insuficiente  

Não adquiriu, 

minimamente, as 

aprendizagens 

definidas.  

Revela falhas extremas, ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta total 

desinteresse pela 

aprendizagem. Não 

apresenta interesse pela 

interiorização de atitudes e 

valores fundamentais a 

uma correta socialização.  

0 a 19  

Não adquiriu as 

aprendizagens 

definidas.  

Revela grandes falhas ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta desinteresse 

pela aprendizagem. Não 

interioriza atitudes e 

valores fundamentais a 

uma correta 

socialização.  

20 a 49  

Suficiente  

Revela ainda 

falhas na 

aquisição das 

aprendizagens 

elementares a 

nível de conceitos 

e factos.  

Revela algumas falhas  

ao nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta sentido de 

responsabilidade, 

interesse e 

empenhamento. 

Apresenta um 

comportamento regular.  

50 a 69  

Bom  

Adquiriu com 

facilidade as 

aprendizagens 

elementares a 

nível de conceitos 

e factos.  

Não revela dificuldade ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia.  

Manifesta grande interesse 

/ empenhamento na vida 

escolar assim como uma 

socialização adequada.  

70 a 89  

Muito Bom 

Desenvolveu com 

facilidade os 

conhecimentos 

adquiridos. / 

Desenvolveu 

plenamente os 

conhecimentos 

adquiridos. 

Compreende e aplica, com 

facilidade e inovação, os 

conhecimentos a novas 

situações.  

Não revela dificuldade ao 

nível da compreensão, 

aplicação, análise e 

autonomia. / Compreende e 

aplica plenamente, os 

conhecimentos a novas 

situações. Não revela 

qualquer dificuldade ao nível 

da compreensão, aplicação, 

análise e autonomia. 

Revela muito interesse e 

empenho, demonstrando 

sempre uma correta 

socialização, espírito 

crítico e de iniciativa. / 

Revela bastante interesse 

e empenho, demonstrando 

sempre uma correta 

socialização, elevado 

espírito crítico e de 

iniciativa. 

90 a 100 
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Para efeitos de avaliação, no final de cada período, considera-se: 

- Pontualidade: o aluno que não excede em dois dias (por semana) um atraso de cerca de dez minutos, 

à entrada nas atividades letivas.  

- Assiduidade: o aluno que não excede os três dias de faltas por período (não são consideradas as 

faltas justificadas por motivo de doença) 

CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE INGLÊS – 3º ANO  

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA  TEMAS ABORDADOS NOS VÁRIOS DOMÍNIOS  

Domínio  

Intercultural  

  

(Intercultural Domain)  

• Conhecer-se a si e ao outro  

 Identificar-se a si e aos outros.   

 Identificar elementos da família restrita e alargada.   

 Identificar animais de estimação.   

 Identificar vestuário e calçado.   

  

• Conhecer o dia a dia na escola  

 Identificar objetos e rotinas na sala de aula.   

 Identificar jogos e brincadeiras.   

 Identificar alguns meios de transporte.  

   

 

• Conhecer algumas características do seu país e de outros países  

 Localizar diferentes países no mapa  

 Identificar climas distintos   Identificar elementos da natureza  

 Identificar festividades do ano.  

 Identificar diferentes tipos de atividades associadas às estações do ano  

  

Léxico e  

Gramática  

  

(Lexis and  

Grammar)  

 

• Conhecer vocabulário do dia a dia  

 Reconhecer nomes próprios    

 Reconhecer nomes de alguns países    

 Reconhecer diferentes origens    

 Identificar membros da família restrita e alargada    Identificar números até 20.   

 Identificar os dias da semana.   

 Identificar os meses do ano.   

  

• Conhecer vocabulário relacionado com a escola   Identificar pessoas dentro 

da sala de aula.  

 Identificar objetos dentro da sala de aula.   

 Identificar atividades e jogos dentro e fora da sala de aula.   

 Identificar meios de transporte de e para a escola.   
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• Conhecer vocabulário simples, de forma contextualizada, com base nas 

estações do ano   

 Identificar vocabulário relacionado com o outono/autumn.   

 Identificar vocabulário relacionado com o inverno/winter.   

 Identificar vocabulário relacionado com a primavera/spring.   

    Identificar vocabulário relacionado com o verão/summer.   

 

  

Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas elementares do 

funcionamento da língua   

  Usar lexical chunks ou frases que contenham:   

● Nouns in the singular and in the plural (boot/boots, pen/pens).   

● Adjectives (brown dog, sunny day, hot chocolate).   

●Determiners (this is my book, that’s your pencil).   

●Personal Pronouns (I’m from Portugal, he’s 8 years old, they’re English).  ● 

Prepositions of Place: in, on, under, near (put a tick in the box, the pen is on 

the table).   

● Prepositions of Time: in, on, at (in the morning, on my birthday).   

● The Imperative (clap your hands, stand up, look at the picture).   

● The verb to be.   

● The verb to have (got).   

● The Present Simple (I love summer, he hates winter).   

● The Present Continuous (the man is wearing boots, they are playing hide 

and seek).   

● Question Words: what, where, when, how, how old (What’s your name? 

How are you?).  

  

   

  

       CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE INGLÊS – 4º ANO  

DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA  
TEMAS ABORDADOS NOS VÁRIOS DOMÍNIOS  

Domínio Intercultural  

  

(Intercultural Domain)  

• Conhecer-se a si e ao outro  

 Identificar festividades em diferentes partes do mundo.   

 Identificar atividades relacionadas com as festividades.   

 Participar em jogos e pequenas dramatizações.   

  

• Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro  

 Identificar o espaço escolar.   

 Identificar partes do corpo humano.   

 Identificar comidas e bebidas.  

 Identificar os espaços à nossa volta.  

 Identificar animais.  

 Identificar os cinco sentidos.  

 Identificar atividades ao ar livre.  
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Léxico e Gramática  

  

(Lexis and Grammar)  

• Conhecer vocabulário do dia a dia  

 Identificar numerais cardinais até 100.  

 Identificar numerais ordinais nas datas.  

 Identificar as horas.  

• Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados  

 Identificar vocabulário relacionado com o espaço escolar (espaços na escola; 

atividades na escola; reciclagem na escola; ecopontos).  

 Identificar vocabulário relacionado com o corpo humano (rosto, corpo).   

 Identificar vocabulário relacionado com comidas e bebidas (alimentação saudável; 

snacks).   

 Identificar vocabulário relacionado com os espaços à nossa volta (tipos de casa; 

divisões da casa; locais e edifícios).  

 Identificar vocabulário relacionado com animais (animais e sons; animais na 

quinta; animais no jardim zoológico).  

 Identificar vocabulário relacionado com os cinco sentidos.  

 Identificar vocabulário relacionado com o sol (atividades ao ar livre; a praia; 

proteção contra o sol).  

• Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas elementares do funcionamento 

da língua   

 Reconhecer e utilizar as estruturas dadas, de forma implícita, no 3º ano.  

 Usar lexical chunks ou frases que contenham:   

● Articles (a/ an/ the).   

● Nouns in the singular and in the plural (-s/ -es).   

●Possessive case (´s/ ´).   

●Connectors (and, but, or).   

● Determiners (this, that, these, those).  

● Prepositions of Place: next to, behind, in front of.  

● Prepositions of Time: at, on, after.  

● May, can/ can´t.  

● Let´s...   

● Positive, negative, question forms and short answers with to do.  

● Question words: Who, Whose.  
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PROGRAMAÇÃO / TIC 

 

Oferta Complementar de Escola – no 3.º e 4º anos - a sua inserção no currículo será de uma hora 

semanal com conteúdos de lecionação próprios, articulando-se com atividades e projetos da escola.  

Plenamente reconhecida a importância da presença das TIC no currículo, enquanto oportunidade para 

o desenvolvimento de competências digitais conducentes ao exercício de uma cidadania ativa, crítica e 

responsável, no 1.º ciclo, pretende-se, de forma progressiva e ao longo dos dois anos, que os alunos 

desenvolvam: 

● Atitudes críticas, refletidas e responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais; 

 ● Competências de pesquisa e de análise de informação online; 

 ● Capacidade de comunicar de forma adequada, utilizando meios e recursos digitais; 

 ● Criatividade, através da exploração de ideias e do desenvolvimento do pensamento computacional com 

vista à produção de artefactos digitais. 

Competências a desenvolver 

 

 

 

 

Observações 

1. As competências a desenvolver pelos alunos serão adaptadas consoante a realidade de cada grupo ano/turma. 

2. As atividades que impliquem questões relacionadas com proteção de dados serão alvo de autorização prévia por parte dos 

encarregados de educação. 

3. Devem ser também inseridas atividades de caráter lúdico adequadas às diferentes faixas etárias (jogos, animações, filmes, 

documentários, etc.) de modo a suavizar o trabalho dos alunos. 

 

Ano Conteudos/objetivos 

3º / 4º anos 

 

 

 Conhecer os componentes básicos de um computador e suas funcionalidades; 

 Regras de bom uso dos equipamentos; 

 Segurança na Internet; 

 O correio eletrónico; 

 Pesquisar e investigar na internet; 

 Aceder a sites didáticos; 

 Criação de pastas e ficheiros; 

 Edição de texto e imagens em processador de texto; 

 Desenho livre; 

 Introdução à lógica de programação com o xadrez, o scratch, a robótica. 
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A avaliação da disciplina de Programação -TIC é da responsabilidade dos docentes dessa componente, os quais elaboraram 

critérios específicos.  

Insuficiente  O aluno não participa nas tarefas propostas, é desatento e não respeita as regras de conduta de sala 

de aula.  

Suficiente  O aluno participa de forma satisfatória nas tarefas propostas, cumpre as regras de sala de aula mas 

não conclui o projeto ou conclui o projeto, mas com erros de execução e estratégias inadequadas.  

Bom  O aluno participa bem na resolução das tarefas propostas, apresenta um projeto que responde ao 

solicitado, recorrendo a estratégias adequadas, respeita as regras de sala de aula.  

Muito Bom  O aluno participa ativamente na resolução das tarefas propostas, apresenta propostas de projeto, de 

forma criativa, que responde ao solicitado, recorrendo a estratégias adequadas, respeita e faz 

respeitar as regras de sala de aula.  

 

 

 

Educação Moral e Religião Católica 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO EMRC- 1º Ciclo Ensino Básico  

 

Domínios Descritores de avaliação Ponderação 

 

Atitudes/Condutas 

Saber ser/Saber estar 

 

Assiduidade e pontualidade  

20% 

 

Apresenta o material necessário 

Responsabilidade e autonomia 

Cumpre o Regulamento Interno 

Respeita as regras de convivência 

Participa corretamente   

Realiza as tarefas propostas 

Respeita a opinião dos outros 

Colabora com os outros 

Manifesta higiene e segurança nos trabalhos/atividades   

Conhecimentos e 

Capacidades 

 

Saber/Saber estar 

 

 

Identifica e compreende conceitos   

80% 

 

Adquire, aplica e desenvolve os conhecimentos e as capacidades 

essenciais 

 Apresenta métodos de trabalho e de organização 

Exprime ideias, desenvolve e valoriza o pensamento crítico e 

criativo  

Constrói um sentido para a vida (realidade pessoal e social)  
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Testes diagnósticos, sumativos e formativos;  

-Trabalhos individuais e/ou de grupo realizados pelos alunos: trabalhos de casa, trabalhos de pesquisa, 

relatório de atividades;  

- Portefólio (em opção);  

- Participação oral: no espaço da sala de aula, discussões e debates;  

- Apresentação de trabalhos;  

- Caderno diário e outros materiais produzidos;  

- Auto e heteroavaliação; 

- Outros instrumentos que cada professor considerar utilizar. A avaliação final será o resultado da ponderação 

das classificações atribuídas nos diversos instrumentos de avaliação e da análise do percurso individual do 

aluno.  
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Critérios de Progressão  

O registo de avaliação reflete a importância da aprendizagem: mais do que ensinar importa saber se e 

como o aluno aprende, se e como o aluno desenvolve todas as suas potencialidades e se e como 

desenvolveu todas as capacidades.  

Compete ao professor titular de turma, coordenar o processo de tomada de decisões relativas à 

avaliação sumativa interna e garantir o respeito pelos critérios de avaliação.  

A avaliação externa será da responsabilidade dos serviços ou entidades do ME, designados para o 

efeito, que compreende a realização de provas de aferição no 2.º ano, as quais incidem nos conteúdos das 

disciplinas de Português e Matemática, Estudo do Meio e Educação Artísticas e Físico-Motoras.  

As decisões de progressão para o ano de escolaridade seguinte revestem de caráter pedagógico e 

são tomadas sempre que o professor titular de turma considere que, nos anos não terminais de ciclo, o aluno 

demonstre ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as aprendizagens essenciais para transitar para o 

ano de escolaridade seguinte.  

Assim, importa realçar que, no final do 2.º ano, 3.º ano e 4.º ano o aluno não progride:  

- Quando obtiver uma menção inferior a Suficiente nas áreas do Português e PLNM, PL2 e Matemática;  

- Quando tiver obtido menção inferior a Suficiente em Português ou em Matemática e, simultaneamente, 

menção Insuficiente nas outras em duas das restantes áreas disciplinares.   

Para os alunos que, nos anos não terminais de ciclo, apresentem níveis de desempenho 

Insatisfatórios, deverá ser ponderada a sua progressão ou retenção, analisados os seguintes aspetos pelo 

professor titular de turma:   

- Assiduidade e pontualidade;  

- Socialização e integração no grupo;  

- Comportamento e respeito pelas regras estabelecidas;  

- Ritmo de trabalho;  

- Interesse, empenhamento, autonomia e iniciativa;  

- Hábitos e métodos de trabalho e de estudo;  

- Organização e apresentação do caderno diário;  

- Conhecimento satisfatório ao nível da leitura e da escrita;  

- Conhecimento satisfatório ao nível do sentido de número, cálculo mental e na resolução de problemas do 

seu quotidiano;  

- Conhecimento satisfatório sobre os temas relacionados com a descoberta de si mesmo e do meio próximo;  

- Domínio progressivo das possibilidades do corpo e da voz, do cumprimento de regras, de destreza manual e 

do controlo de postura;  
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- Percurso escolar do aluno (retenções/idade);  

Verificando-se a retenção, compete ao professor titular de turma identificar os conhecimentos não 

adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na 

elaboração do plano da turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente.  

 

Disposições finais   

Os critérios gerais de avaliação são revistos anualmente. Os critérios gerais de avaliação são do 

conhecimento de todos os intervenientes no processo de avaliação: professores, alunos e encarregados de 

educação.   

  

Legislação aplicável   

Os critérios gerais de avaliação para o ensino básico que constam neste documento decorrem das 

principais orientações e disposições relativas à avaliação das aprendizagens no ensino básico que estão 

consagradas nos seguintes documentos:   

Decreto-Lei n.º 54/2018, 6 de julho; 

Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho;  

Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril;    

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto;    

Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro;  

Decreto-Lei nº 139/2012, de 05 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 91/2013, de 10 de julho, 

176/2014, de 12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de abril;    

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   

Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 abril;   

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho;  

Lei nº 21/2008, de 12 de maio;  

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 
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ENSINO BÁSICO – 2ºCICLO 

PORTUGUÊS 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO 

DOS INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

 

Interpreta diferentes linguagens: verbal 

(literária e não literária) e não verbal 

(icónica).  

Domina capacidades de leitura, 

compreensão e de expressão.  

Domina os conteúdos gramaticais e 

explicita o conhecimento dos mesmos. 

80% 

 

 

TESTES 65% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Aplica as diferentes linguagens aos 

diferentes contextos de comunicação.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos. 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

 

- Pesquisas  

-Trabalhos diversos 

 

 

10% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas. Mobiliza 

conhecimento para construir produto(s). 

Trabalho em 

contexto de EPS: 

. Trabalhos de 

pesquisa 

. Trabalhos de grupo 

. Debates 

. Apresentações 

 

5 % 

 

 

PENSAMENTO CRÍTICO 

E PENSAMENTO 

CRIATIVO 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende e utiliza métodos de trabalho 

científico no registo e tratamento da 

informação. 

Aplica saberes tecnológicos. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

 Relaciona saberes e atitudes.  

Consolida e desenvolve competências.  

É responsável e autónomo. 

20% 

 

Observação direta / 

grelhas de registo 

15% 

 
BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  
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SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e EPS 5% 

 valoriza as diferentes manifestações 

culturais e artísticas.  

   

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

Realiza actividades em grupo. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

 

Domina a capacidade percetivo-motora, 

tem consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral.  

 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO 

DOS INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

80% 

 

 

TESTES 65% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

 

- Pesquisas  

-Trabalhos diversos 

 

 

10% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

Trabalho em contexto 

de EPS: 

. Trabalhos de 

pesquisa 

. Trabalhos de grupo 

. Debates 

. Apresentações 

 

5 % 

 

 

PENSAMENTO CRÍTICO 

E PENSAMENTO 

CRIATIVO 

 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 
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TECNOLÓGICO 

 

operações técnicas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

20% 

 

Observação direta / 

grelhas de registo 

15% 

 
BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza 

as diferentes manifestações culturais.  

 

EPS 
5% 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

80% 

Testes ou 

Fichas de avaliação/ 

Questões aula  

60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das aulas; 

trabalhos propostos 

15% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

INSTRUMENTOS  do 

Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

5% 

SABER CIENTÍFICO, Compreende processos e fenómenos 
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TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

científicos e tecnológicos e executa operações 

técnicas.  

pesquisa, debates, 

apresentações 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

20% 

(1) 
Observação direta / 

grelhas de registo 

 

20% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

80% 

Testes ou 

Fichas de avaliação/ 

Questões aula  

60% 

                                                             
1 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das aulas; 

trabalhos propostos 

15% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

INSTRUMENTOS  do 

Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa operações 

técnicas.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

20% 

(2) 
Observação direta / 

grelhas de registo 

 

20% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

 

 

                                                             
2 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Áreas de Competências do Perfil do aluno a 

desenvolver 
Indicadores no âmbito das AE de CD Ponderação 

S
A

B
E

R
 F

A
Z

E
R

/T
E

R
 

 Linguagens e Textos 

 Informação e Comunicação 

 Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

 Saber Científico, Técnico e 

Tecnológico 

 Sensibilidade Estética e Artística  

 Pensamento Criativo 

 Revela conhecimento e interesse pelas 

aprendizagens 

 

 Realiza as actividades propostas 

 

 Reflete sobre os temas 

 

 Investiga e sabe aplicar 

40% 

S
A

B
E

R
 S

E
R

/E
S

T
A

R
  Pensamento Crítico   

 Relacionamento Interpessoal 

 Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia 

 Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

 Consciência e Domínio do Corpo 

 Coopera com os colegas 

 

 É responsável e revela respeito mútuo e 

espirito cívico. 

 

 Revela capacidade de análise e espírito 

crítico. 

 

 É autónomo 

40% 

EPS 

 Participa, investiga e sabe aplicar os 

conhecimentos 
10% 

 É autónomo mas revela espirito de equipa 10% 

 

Os critérios de avaliação devem incidir na maior ou menor capacidade dos alunos de reflexão, participação, 

cooperação, tomada de decisões e expressão de opinião com liberdade e responsabilidade. 

A avaliação desta disciplina conduz à atribuição de um nível de 1 até 5, segundo a ponderação atribuída aos critérios 

da disciplina estabelecidos segundo as áreas de competência do perfil do aluno. 

 

NÍVEL 5 (90%-100%) 

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas 

sociais.  

 É muito empenhado, está muito atento, revela muito interesse e participa ativamente nas atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa, crítica e criativa, sendo bastante autónomo.  

 O aluno tem uma ótima relação interpessoal. 
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NÍVEL 4 (71%-89%) 

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas 

sociais.  

 É bastante empenhado, está atento, revela muito interesse e participa ativamente nas atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa e crítica, sendo bastante autónomo.  

 O aluno tem uma boa relação interpessoal. 

 

NÍVEL 3 (50%-70%) 

 O aluno revela sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais. 

 É empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.  

 O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação regular e crítica, sendo tolerante, autónomo. 

 O aluno tem uma relação interpessoal satisfatória. 

 

NÍVEL 2 (21%-49%) 

 O aluno revela por vezes sentido de responsabilidade, respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 O aluno demonstra fraco empenhamento, raramente está atento e raramente participa nas atividades. 

 O aluno demonstra pouca tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno participa irregularmente nas atividades, não é autónomo.  

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 

 

NÍVEL 1 (0%-20%) 

 O aluno não revela um grande sentido de responsabilidade, não demonstrando respeito e compreensão pelas 

normas sociais.  

 O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente participa nas 

atividades. 

 O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno não participa nas atividades, não é autónomo. 

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 

 

Perfil do aluno/itens de desempenho avaliados 

 

A B C D E 

É assíduo       

Pontual      

Revela conhecimento e interesse pelas aprendizagens      

Reflete sobre os temas       

Investiga, inova e sabe aplicar as AE      

Realiza as atividades propostas       

Participa nas atividades dentro e fora da sala de aula       

É responsável e revela respeito mútuo e espírito cívico      
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A – NUNCA (1); B- RARAMENTE (2); C- POR VEZES (3); D- COM MUITA FREQUÊNCIA (4); E – SEMPRE (5) 

 

 

Respeita as regras de convivência em sala de aula      

Revela capacidade de análise e espírito critico      

É autónomo      

Revela espírito cooperação e de entreajuda aos colegas      

      

 

Atividades/ Visitas de estudo        

A B C D E 

Comportamento correto      

Interesse demonstrado      

Participação ativa      

Capacidade de relacionamento com a disciplina       

Trabalho posterior desenvolvido      

      

 

Trabalhos de grupo        

A B C D E 

Realizaram o trabalho e entregaram atempadamente      

O trabalho segue as indicações dadas      

O trabalho integra conhecimentos adquiridos nas aulas      

O trabalho acrescenta valor ao conhecimento adquirido      

A apresentação do trabalho é cuidada      

      

 

Trabalhos individuais        

A B C D E 

Realizou o trabalho e entregou atempadamente      

O trabalho segue as indicações dadas      

O trabalho integra conhecimentos adquiridos nas aulas      

O trabalho acrescenta valor ao conhecimento adquirido      

A apresentação do trabalho é cuidada      
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OFERTA COMPLEMENTAR 

EDUCAÇÃO PARA A ARTE / LÓGICA MATEMÁTICA 

 

 S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

 

PARÂMETROS 

 

PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

 

 

 Trabalhos práticos e 

de projeto, 

desenvolvidos, 

individualmente ou em 

grupo, na sala de aula; 

 Trabalhos práticos e 

de projeto 

desenvolvidos no 

Espaço Promoção dos 

Saberes 

 

 

 

 

 

Conhecimento/Compreensão; 

Trabalho em equipa; 

Linguagem e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

80% 

Trabalhos práticos e 

de projeto, 

desenvolvidos, 

individualmente ou 

em grupo, na sala de 

aula.  

 

75% 

_________________ 

 

-Trabalhos práticos e 

de projeto 

desenvolvidos no 

Espaço de 

Promoção de 

Saberes 

      

           5% 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

 

 

 Participação nas atividades da aula; 

 Autonomia; 

 Cooperação com colegas e professores em atividades; 

 Respeito / responsabilidade / cumprimento de regras de 

conduta. 

 

 

 

 

20% 

* 

 

 

 

Observação direta/ 

grelhas de registo 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS  
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

80% 

Testes, fichas de 

trabalho e outro tipo 

de atividades 

60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  
INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das aulas 

15% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

INSTRUMENTOS do 

Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa operações 

técnicas.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

20% 

(3) 
Observação direta / 

grelhas de registo 

 

20% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

                                                             
3 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

Os critérios de avaliação devem incidir na maior ou menor capacidade dos alunos de reflexão, participação, 

cooperação, tomada de decisões e expressão de opinião com liberdade e responsabilidade.  

 

A avaliação desta disciplina conduz à atribuição de um nível de 1 até 5.  

 

NÍVEL 5  

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas 

sociais.  

 O aluno é muito empenhado, está muito atento, revela muito interesse e participa ativamente nas atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa, crítica e criativa, sendo bastante autónomo, participativo e civicamente 

responsável.  

 O aluno tem uma ótima relação interpessoal.  

 

NIVEL 4  

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas 

sociais.  

 O aluno é empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa e crítica, sendo bastante autónomo, participativo e civicamente responsável.  

 O aluno tem uma boa relação interpessoal.  

 

NÍVEL 3  

 O aluno revela sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais. 

 O aluno é empenhado, está atento, revela algum interesse e participa, mas nem sempre atinge os objetivos, nas 

atividades.  

 O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação regular e crítica, sendo tolerante, autónomo, participativo e civicamente 

responsável. 

 O aluno tem uma relação interpessoal satisfatória. 

 

NÍVEL 2  

 O aluno revela por vezes sentido de responsabilidade, respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 O aluno é pouco empenhado, está desatento, revela pouco interesse e pouco participa nas atividades. 

 O aluno demonstra pouca tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  
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 O aluno participa irregularmente nas atividades, não é autónomo nem civicamente responsável.  

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 

 

NÍVEL 1  

 O aluno não revela um grande sentido de responsabilidade, não demonstrando respeito e compreensão pelas 

normas sociais.  

 O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente participa nas 

atividades. 

 O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno não participa nas atividades, não é autónomo nem civicamente responsável.  

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória 

 

INGLÊS 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

 

 - Compreende discursos muito simples articulados de 

forma clara e pausada; segue conversas sobre assuntos 

que lhe são familiares; compreende os acontecimentos 

principais de uma história/notícia, contada de forma clara e 

pausada; identifica o contexto do discurso, a ideia principal 

e informações simples. - Compreende textos simples com 

vocabulário limitado; identifica a ideia principal e a 

informação essencial em textos diversificados; desenvolve 

a literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com 

vocabulário familiar. - Escreve um pequeno texto descritivo 

com a ajuda de tópicos ou imagens; escreve notas e 

mensagens curtas e simples sobre assuntos de 

necessidade imediata; expressa opinião utilizando 

expressões e frases simples do dia a dia. 
80% 

TESTES - 45% FICHAS 

- 10% (Caso não se 

realizem, a percentagem 

reverte para os testes) 

55% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 - Responde a perguntas diretas com apoio; participa numa 

conversa curta sobre situações de rotina que lhe são 

familiares, de necessidade imediata e do seu interesse; 

comunica uma tarefa simples; troca opiniões e compara 

lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem 

simples. - adequa a forma de tratamento ao interlocutor e 

ao contexto em situações de role play. - Fala sobre temas 

explorados, descreve pessoas; lugares, acontecimentos e 

atividades com apoio de imagens, reconta uma pequena 

história,sequenciando os acontecimentos, de forma 

simples. 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: Nível1  

Nível 2  

Nível3  

Nível4  

Nível5 

 ver descritores 

  oralidade 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 - Discute e seleciona objetivos de aprendizagem comuns 

e individuais; desenvolve uma atitude ativa, autónoma e 

perseverante perante a própria aprendizagem; 
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 monitoriza/avalia progressos e dificuldades na língua a; 

seleciona estratégias eficazes para superar dificuldades e 

consolidar aprendizagens; utiliza dicionários bilingues 

simples (online e em papel); utiliza os seus conhecimentos 

prévios da língua e a sua experiência pessoal para fazer 

previsões pertinentes e comunicar de forma simples em 

Inglês; participa numa reflexão e discussão no final da aula 

para identificar atividades associadas aos objetivos de 

aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; realiza 

atividades simples de auto e heteroavaliação; portefólios, 

diários e gráficos de progressão de aprendizagem. 

 

 

Instrumentos do Espaço 

de Promoção de 

Saberes:: Trabalhos de 

pesquisa Debates 

Apresentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

 

- Demonstra uma atitude resiliente e assume riscos de 

forma a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a 

linguagem necessária para apresentar os mesmos ao 

professor/colegas, mesmo que isto implique realizar a 

tarefa em várias tentativas. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

- Comunica com outros a uma escala local, nacional e 

internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas para 

produção e comunicação online; contribui para projetos e 

tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 

contexto, a experiências reais e quotidianas do aluno, 

participa num WebQuest e acede ao saber, recorrendo a 

aplicações informáticas online. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

 - Reune e associa informação para realizar tarefas e 

trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolve a 

autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais 

independente perante novas aprendizagens. 

20% 
Observação direta / 

grelhas de registo 
20%* 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem 

estar e o respeito pelo ambiente. - Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

- Participa em atividades de pares e grupos, revelando 

atitudes como: saber esperar a sua vez; ouvir ativamente 

os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando 

razões para justificar as suas conclusões 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

Instrumentos de avaliação sumativa- Oralidade 

Nível 1-Revela muitas dificuldades na compreensão/expressão oral. 

Nível 2-Revela dificuldades na compreensão e expressão oral. 

Nível 3-Revela um domínio razoável da língua ao nível da compreensão e expressão oral 

Nível 4-Revela um bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral. 

Nível 5-Revela um muito bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1. Introdução 

O modelo de avaliação sumativa a utilizar pelo Grupo de Educação Física (GEF) engloba 2 parâmetros: Saber/Saber 

Fazer e Saber Ser/Saber Estar. 

2. Saber/Saber Fazer 

De acordo com o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) a avaliação deve incidir sobre três áreas: 

conhecimentos, aptidão física e atividades físicas. 

 

Saber/Saber Fazer 

Áreas 

Básico 

Atividades Físicas 60%  

Aptidão Física  10%  

Conhecimentos/EPS 10% * 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação no EPS 

2.1. Atividades Físicas 

As Atividades Físicas englobam 3 áreas distintas: Área 1 – Jogos Pré-Desportivos, Jogos Desportivos Coletivos 

(Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol); Área 2 – Ginástica (Solo, Aparelhos e Acrobática); Área 3 – Desportos de 

Raquetas (Badminton), Atletismo e Dança. 

Os alunos serão avaliados nos parâmetros: realização e aplicação dos gestos técnico-táticos e das regras, de cada 

modalidade desportiva. 

 

Grupo 1 – Jogos Desportivos 

Coletivos 
Grupo 2 – Ginástica Grupo 3 – Desporto Individual 
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Jogos Pré-Desportivos 

Futebol 

Basquetebol 

Voleibol 

Andebol 

 

Solo 

Aparelhos 

Acrobática 

 

Desportos de Raquete 

Atletismo 

Dança 

 

O aluno é avaliado em cinco modalidades diferentes tendo em conta as três áreas existentes, de acordo com os 

níveis definidos nos PNEF (Nível de Introdução – I e Elementar - E): 2 modalidades do grupo 1, 1 modalidade do grupo 

2, 1 modalidade do grupo 3 e a melhor modalidade das restantes dos 3 grupos 

 

 

 

 

Grelha de Avaliação 

Níveis de Ensino / Básico 
Classificações 

5º ano 6º ano 1 a 5 

4I 5I 5 

3I 4I 4 

2I 3I 3 

1I 2I 2 

0I 1I 1 

            Níveis mínimos por nota (limite inferior) I – introdução  E – elementar  PE – parte elementar  (cuja definição de encontra no 

PNEF) 

2.2. Aptidão Física 

O FITescola tem sido o programa de educação e avaliação da aptidão física relacionada com a saúde. "O  

    desenvolvimento do FITescola baseia-se na conceção de uma aptidão física relacionada com a saúde, cuja  
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        avaliação funcione como elemento motivador para a atividade física, de forma regular, ou ainda como instrumento  

    cognitivo para informar, através de relatórios, os alunos acerca das implicações que a aptidão física e a atividade 

física têm para a saúde". 

O aluno será avaliado/reavaliado em 6 testes de Aptidão Física (ver tabela 1), em 2 momentos distintos ao 

longo do ano letivo (1º Período – 3 semanas após o início das aulas e 2º ou 3º Período). 

 

A classificação final a atribuir ao aluno será de acordo com a Tabela 1 e 2, devendo o professor atribuir uma 

classificação com base no nível que prevê que o aluno atinja na última avaliação. 

 

 Tabela 1 

 

TESTES APTIDÃO FÍSICA 

 

 

 

% Massa Gorda 

 

# 

 

Vaivém 

 

 

 

Abdominais 

 

 

 

Extensões/Flexões de Braços 

 

 

 

Senta e Alcança 
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Flexibilidade do Ombro 

 

 

 

Impulsão horizontal 

 



- Realizar/Avaliar         # - Realizar  

Em caso de saúde que desaconselhe a realização do teste Vaivém, o aluno deverá realizar o teste da milha (a andar) 

cujo protocolo se encontra no Manual do Fitescola. 

 

Tabela 2 

Grelha de Avaliação - Ensino / Básico 

Aptidão Física (10%) 

 nº mínimo de testes na ZSAF para ter sucesso:  3 

Classificação    

Mau 0 testes na ZSAF 1 

Insuficiente 1-2 testes na ZSAF 2 

Suficiente                             3 testes na ZSAF 3 

Bom  4* testes na ZSAF 4 

Muito Bom 5 testes na ZSAF 5 

                       *É obrigatório que 1 dos testes seja o Vaivém 

2.3 Conhecimentos/EPS 

O aluno será avaliado nos parâmetros abaixo indicados: 

CONHECIMENTOS/EPS 

O aluno deve ficar capaz de:  

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 

flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as 

características do esforço realizado.  
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3. Saber Ser/Saber Estar 

 

Nesta área o aluno será avaliado igualmente no que respeita às suas atitudes e comportamentos, com uma ponderação de 20% nos 

parâmetros e percentagens abaixo indicados: 

SABER SER/SABER ESTAR 

(*) 

PARTICIPAÇÃO E 

COOPERAÇÃO 

 

25% 

Interesse e cooperação em situações de aprendizagem 

Interesse e cooperação em situações de organização 

RESPONSABILIDADE 

 

25% 

Cumprimento das regras de utilização dos espaços e do material 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

Higiene 

 

SOCIABILIDADE 

 

25% 

 

Relação com o professor 

Relação com os colegas 

Relação com os funcionários. 

 

AUTONOMIA 

 

25% 

 

Autonomia em situações de aprendizagem 

Autonomia em situações de organização 

Dinamização e originalidade nos trabalhos individuais e de grupo 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

         4. Avaliação de alunos com necessidades educativas especiais e com atestado médico de longa duração. 

Em relação aos alunos com atestado médico de longa duração, os alunos serão avaliados em duas áreas: Área dos Conteúdos (relativa aos conteúdos 

das áreas dos conhecimentos, atividades físicas e aptidão física) e Área das atitudes e comportamentos, cujas ponderações são de 85% para os Conteúdos e 15% 

para as atitudes e comportamento no Ensino Básico 
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(QUADRO SÍNTESE) 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 
S
A

B
E
R

 S
E
R

/S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
 

PARTICIPAÇÃO  E COOPERAÇÃO  

Interesse e cooperação em situações de aprendizagem. 

Interesse e cooperação em situações de organização.  

 

RESPONSABILIDADE  

Cumprimento das regras de utilização dos espaços e do 

material 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

Higiene 

 

SOCIABILIDADE  

Relação com o professor 

Relação com os colegas 

Relação com os funcionários 

 

AUTONOMIA  

Autonomia em situações de aprendizagem 

Autonomia em situações de organização 

Dinamização e originalidade nos trabalhos individuais e de 

grupo 

 

 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

20%  
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S
A

B
E
R

/S
A

B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

 

Atividades Físicas  

  - APLICAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA 

   - PROGRESSÃO NA APRENDIZAGEM 

   - GESTOS TÉCNICOS E SUA APLICAÇÃO 

   - TÁTICA DE JOGO 

Aptidão Física  

(O aluno encontra-se na Zona Saudável da Atividade Física 

(ZSAF) de acordo com a bateria de testes da Escola) 

Conhecimentos/EPS 

O aluno deve ficar capaz de:  

Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, 

flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as 

características do esforço realizado.  

 

 

 

60% 

 

10% 

 

 

10% 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EP 

S
A

B
E

R
  
/ 

S
A

B
E

R
 F

A
Z

E
R

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-
RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 
SUMATIVA 

VALORA-
ÇÃO DOS 
INSTRU-
MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos, e o 

vocabulário específico da música. 

Domina capacidades nucleares de 
compreensão, expressão, apreciação e 
desempenho musical 

80% 

- Testes   teórico/práticas 
 
- Testes de flauta 
 
- Trabalhos de grupo sobre 
instrumentos do mundo 
 
 
 

75% 
_________________ 
 
 
-Trabalhos práticos e de 
projeto desenvolvidos no 
Espaço de Promoção de 
Saberes 

           5% 

 

Variável, em 

função dos 

projetos 

desenvolvidos 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Transforma a informação em conhecimento. 
Aplica as diferentes linguagens e símbolos 

musicais aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Controla, ao cantar/tocar, a organização dos 

elementos dinâmicos, andamento e ritmo 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas. 

Mobiliza conhecimento para compor 
pequenas peças musicais de acordo com a 
simbologia musical, combinando e 
manipulando vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma)  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

Analisa, descreve e comenta audições 

musicais, de acordo com os conceitos 

adquiridos e códigos que conhece, utilizando 

o vocabulário apropriado 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos. 

Aplica saberes científicos e tecnológicos.  

Executa melodias na flauta e instrumentos 
Orff 
Canta com expressividade com ou sem 
acompanhamento instrumental 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

Relaciona saberes e atitudes.  

Consolida e desenvolve competências.  

É responsável e autónomo.  

20% 
 
* 

- Observação direta 

 

BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 
ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza 

as diferentes manifestações culturais e 

artísticas.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Colabora e partilha. 

Realiza atividades em grupo. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO 

CORPO 

 

Domina a capacidade percetivo-motora, tem 

consciência de si próprio a nível emocional, 

cognitivo e psicossocial, estético e moral.  
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EDUCAÇÃO VISUAL 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS  

S
A

B
E

R
 /

 S
A

B
E

R
 F

A
Z

E
R

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-ÇÃO 

DOS INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza linguagem específica da disciplina. 

Domina capacidades nucleares de compreensão 

e expressão na comunicação visual. 

80% 

- Fichas de avaliação 

- Fichas de trabalho 

- Trabalhos práticos e de 

projeto desenvolvidos, 

individualmente ou em 

grupo, na sala de aula 

- Relatórios 

 

 

75% 

___________________ 

 

 

-Trabalhos práticos e de 

projeto desenvolvidos no 

Espaço de Promoção de 

Saberes 

5% 

  

Variável em 

função dos 

projetos 

desen-

volvidos 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Compreende processos e fenómenos da 

comunicação visual.  

Aplica os diferentes códigos e simbologia 

aos diferentes contextos e meios da 

comunicação de visual.Utiliza diferentes formas 

de discurso gráfico. 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLMAS 

Interpreta, planeia e realiza pesquisas em 

função das tarefas propostas.  

Apresenta soluções coerentes e adequadas para 

a resolução das tarefas propostas. 

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CIENTÍFICO 

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Adequa os meios materiais e técnico à ideia/ 

intenção expressa. 

Aplica saberes e diferentes formas forma de 

expressão, representação, interpretação e 

comunicação visual. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona saberes e atitudes. 

Consolida e desenvolve competências. 

É responsável e autónomo. 

20% 

 

* 
Observação direta / 

grelhas de registo. 
 

BEM-ESTAR SAÚDE 

E AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente. 

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social. 

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza 

as diferentes manifestações culturais e 

artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Colabora e partilha. 

 Realiza trabalho de grupo. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Domina a capacidade perceptiva-motora, 

tem consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo e psicossocial, estético 

e moral. 
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ENSINO BÁSICO – 3ºCICLO 

 

 
 



 

238 
 

PORTUGUÊS - 9ºANO 
 

 

 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDERA-

ÇÃO 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO 
DOS 

INSTRUMENTOS 

LINGUAGENS E 
TEXTOS 

Interpreta diferentes linguagens: verbal 
(literária e não literária) e não verbal 
(icónica).  
Domina capacidades de leitura, 
compreensão e de expressão.  
Domina os conteúdos gramaticais e 
explicita o conhecimento dos mesmos. 

85% 

Testes de avaliação 
sobre os domínios:  
- leitura e 
compreensão 
escrita,  
- educação literária,  
- expressão escrita, 
- gramática 

65% 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  
Transforma a informação em conhecimento.  
Aplica as diferentes linguagens aos 
diferentes contextos de comunicação.  
Colabora em diferentes contextos 
comunicativos.  

- Testes de avaliação 
da compreensão oral 
- Exposições orais  
- Trabalhos de grupo 
- Debates 
- Registos da 
participação 

15% 

RACIOCÍNIO E 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Gere projetos e toma decisões para resolver 
problemas.  
Mobiliza conhecimento para construir 
produto(s).  

PENSAMENTO 
CRÍTICO E 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

Trabalho em 
contexto de Espaço 

de Promoção de 
Saberes: 
. Trabalhos de 

pesquisa 

. Trabalhos de grupo 

. Debates 

. Apresentações 

5 % 
 

SABER CIENTÍFICO, 
TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende e utiliza métodos de trabalho 

científico no registo e tratamento da 

informação. 

 
Aplica saberes tecnológicos.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 
AUTONOMIA 

Relaciona saberes e atitudes.  

Consolida e desenvolve competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 
Observação direta / 
grelhas de registo 

 
 
 
 

15%* 
*Nos quais estão 

incluídos 5% 
correspondentes 
à avaliação do 

saber ser / saber 
estar no EPS 

BEM-ESTAR, SAÚDE 
E AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 
ambiental e social. 

SENSIBILIDADE 
ESTÉTICA E 
ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza 
as diferentes manifestações culturais e 
artísticas. 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

Colabora e partilha. 
Realiza atividades em grupo. 

CONSCIÊNCIA E 
DOMÍNIO DO 

CORPO 

Domina a capacidade percetivo-motora, tem 
consciência de si próprio a nível emocional, 
cognitivo e psicossocial, estético e moral. 
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INGLÊS 

 

S
A

B
E
R
 /

 S
A

B
E
R
 F

A
Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

 -Utiliza diferentes linguagens tendo em conta 

diferentes contextos de comunicação. -Lê e 

compreende textos narrativos sobre temas 

abordados no domínio intercultural, recorrendo à 

informação visual disponível. -identifica 

informação essencial em textos adaptados de 

jornais/revistas. -Interpreta informação explícita e 

implícita, pontos de vista e intenções do autor. -

Compreende um discurso fluido. -Interage de forma 

simples, completando formulários, mensagens e 

textos variados, integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 

disciplinas. 

85% 

TESTES - 55% FICHAS 

- 5% (Caso não se 

realizem, a 

percentagem reverte 

para os testes) 

60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Valida e mobiliza informação. -Transforma a 

informação em conhecimento. -Aplica diferentes 

linguagens a diferentes contextos de comunicação. 

-Colabora em diferentes contextos comunicativos, 

interagindo com eficácia, entendendo e trocando 

ideias em situações quotidianas. Inicia, mantém ou 

termina uma conversa breve, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. - Exprime-se de 

forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. 

- Produz textos sobre pessoas, objetos, rotinas, 

escreve diálogos com encadeamento lógico. - 

Reconhece estratégias de comunicação: preparar, 

repetir e memorizar uma apresentação oral com 

confiança e criatividade à turma. Planeia, organiza 

e apresenta uma tarefa de pares ou um trabalho de 

grupo. 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: Nível1  

Nível 2  

Nível3  

Nível4  

Nível5 

 ver descritores 

  oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos do 

Espaço de Promoção 

de Saberes: 

Trabalhos de 

pesquisa Debates 

Apresentações 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

- Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas. - Mobiliza conhecimento para construir 

produto(s). 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

-Interpreta, planeia e conduz pesquisas. -Pensa, 

observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

-Adquire conhecimento, informação e outros 

saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens 



 

240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essenciais. -Articula e usa com rigor e de forma 

consistente o conhecimento adquirido. 

 

 

 

 

S
A

B
E
R
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E
R
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S
A

B
E
R
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S
T
A
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DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

 - Relaciona saberes e atitudes. -Consolida e 

desenvolve competências. -É responsável e 

autónomo. -Revela adaptabilidade; criatividade; 

espírito crítico. -Realiza os trabalhos de casa 

propostos. -É pontual e assíduo. 

15% 
Observação direta / 

grelhas de registo 
15%* 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem estar e o respeito pelo ambiente. - Manifesta 

consciência e responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

- Participa em atividades de pares e grupos, 

revelando atitudes como: saber esperar a sua vez; 

ouvir ativamente os outros e refletir criticamente 

sobre o que foi dito, dando razões para justificar as 

suas conclusões 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

Instrumentos de avaliação sumativa- Oralidade 

Nível 1-Revela muitas dificuldades na compreensão/expressão oral. 

Nível 2-Revela dificuldades na compreensão e expressão oral. 

Nível 3-Revela um domínio razoável da língua ao nível da compreensão e expressão oral 

Nível 4-Revela um bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral. 

Nível 5-Revela um muito bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral. 
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FRANCÊS 

 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R
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A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

 -Utiliza diferentes linguagens tendo em conta 

diferentes contextos de comunicação. -Lê e 

compreende textos narrativos sobre temas 

abordados no domínio intercultural, recorrendo à 

informação visual disponível. -identifica 

informação essencial em textos adaptados de 

jornais/revistas. -Interpreta informação explícita e 

implícita, pontos de vista e intenções do autor. -

Compreende um discurso fluido. -Interage de forma 

simples, completando formulários, mensagens e 

textos variados, integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 

disciplinas. 

85% 

TESTES - 55% FICHAS 

- 5% (Caso não se 

realizem, a 

percentagem reverte 

para os testes) 

60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Valida e mobiliza informação. -Transforma a 

informação em conhecimento. -Aplica diferentes 

linguagens a diferentes contextos de comunicação. 

-Colabora em diferentes contextos comunicativos, 

interagindo com eficácia, entendendo e trocando 

ideias em situações quotidianas. Inicia, mantém ou 

termina uma conversa breve, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. - Exprime-se de 

forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. 

- Produz textos sobre pessoas, objetos, rotinas, 

escreve diálogos com encadeamento lógico. - 

Reconhece estratégias de comunicação: preparar, 

repetir e memorizar uma apresentação oral com 

confiança e criatividade à turma. Planeia, organiza 

e apresenta uma tarefa de pares ou um trabalho de 

grupo. 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: Nível1 

Nível 2 

Nível3 

Nível4 

Nível5 

ver descritores 

oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos do 

Espaço de Promoção 

de Saberes: 

Trabalhos de 

pesquisa Debates 

Apresentações 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

- Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

- Mobiliza conhecimento para construir produto(s). 

 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

-Interpreta, planeia e conduz pesquisas. -Pensa, 

observa, analisa e argumenta. 

 

 

 

 

-Adquire conhecimento, informação e outros 
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SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens 

Essenciais. 

 -Articula e usa com rigor e de forma consistente o 

conhecimento adquirido. 

 

 

 

 

S
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DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

- Relaciona saberes e atitudes.  

-Consolida e desenvolve competências. -É 

responsável e autónomo.  

-Revela adaptabilidade; criatividade; espírito 

crítico. 

 -Realiza os trabalhos de casa propostos.  

-É pontual e assíduo. 

15% 
Observação direta / 

grelhas de registo 
15%* 

 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem estar e o respeito pelo ambiente.  

-Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

 

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

 

 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

- Participa em atividades de pares e grupos, 

revelando atitudes como: saber esperar a sua vez; 

ouvir ativamente os outros e refletir criticamente 

sobre o que foi dito, dando razões para justificar as 

suas conclusões 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

 

Instrumentos de avaliação sumativa- Oralidade 

Nível 1 - Revela muitas dificuldades na compreensão/expressão oral. 

Nível 2 - Revela dificuldades na compreensão e expressão oral. 

Nível 3 - Revela um domínio razoável da língua ao nível da compreensão e expressão oral 

Nível 4 - Revela um bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral. 

Nível 5 - Revela um muito bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral. 
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ESPANHOL 

 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

 -Utiliza diferentes linguagens tendo em conta 

diferentes contextos de comunicação. -Lê e 

compreende textos narrativos sobre temas 

abordados no domínio intercultural, recorrendo à 

informação visual disponível. -identifica 

informação essencial em textos adaptados de 

jornais/revistas. -Interpreta informação explícita e 

implícita, pontos de vista e intenções do autor. -

Compreende um discurso fluido. -Interage de forma 

simples, completando formulários, mensagens e 

textos variados, integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 

disciplinas. 

85% 

TESTES - 55% FICHAS 

- 5% (Caso não se 

realizem, a 

percentagem reverte 

para os testes) 

60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Valida e mobiliza informação. -Transforma a 

informação em conhecimento. -Aplica diferentes 

linguagens a diferentes contextos de comunicação. 

-Colabora em diferentes contextos comunicativos, 

interagindo com eficácia, entendendo e trocando 

ideias em situações quotidianas. Inicia, mantém ou 

termina uma conversa breve, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. - Exprime-se de 

forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. 

- Produz textos sobre pessoas, objetos, rotinas, 

escreve diálogos com encadeamento lógico. - 

Reconhece estratégias de comunicação: preparar, 

repetir e memorizar uma apresentação oral com 

confiança e criatividade à turma. Planeia, organiza 

e apresenta uma tarefa de pares ou um trabalho de 

grupo. 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: Nível1  

Nível 2  

Nível3  

Nível4  

Nível5 

 ver descritores 

  oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos do 

Espaço de Promoção 

de Saberes: 

Trabalhos de 

pesquisa Debates 

Apresentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

- Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas. - Mobiliza conhecimento para construir 

produto(s). 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

-Interpreta, planeia e conduz pesquisas. -Pensa, 

observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

 

 

-Adquire conhecimento, informação e outros 

saberes, relativos aos conteúdos das Aprendizagens 

Essenciais. -Articula e usa com rigor e de forma 

consistente o conhecimento adquirido. 
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DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

 - Relaciona saberes e atitudes. -Consolida e 

desenvolve competências. -É responsável e 

autónomo. -Revela adaptabilidade; criatividade; 

espírito crítico. -Realiza os trabalhos de casa 

propostos. -É pontual e assíduo. 

15% 
Observação direta / 

grelhas de registo 
15%* 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem estar e o respeito pelo ambiente. - Manifesta 

consciência e responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

- Participa em atividades de pares e grupos, 

revelando atitudes como: saber esperar a sua vez; 

ouvir ativamente os outros e refletir criticamente 

sobre o que foi dito, dando razões para justificar as 

suas conclusões 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

 

Instrumentos de avaliação sumativa- Oralidade 

Nível 1-Revela muitas dificuldades na compreensão/expressão oral. 

Nível 2-Revela dificuldades na compreensão e expressão oral. 

Nível 3-Revela um domínio razoável da língua ao nível da compreensão e expressão oral 

Nível 4-Revela um bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral. 

Nível 5-Revela um muito bom domínio da língua ao nível da compreensão e expressão oral 
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MATEMÁTICA 

 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos 

de comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

85% 

Testes Escritos 

-65% 

Questões aula 

- 10% (4) 

75% 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das 

aulas; trabalhos 

propostos 

5%  

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões 

para resolver problemas.  

Constrói produtos e 

conhecimento.  

 PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e 

argumenta.  

INSTRUMENTOS  

do Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

pesquisa, 

debates, 

apresentações 

5%  

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa operações 

técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 

S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
  

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, 

emoções e comportamentos.  

Consolida e aprofunda 

competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

(5) Observação 

direta / 

 

15% 

                                                             
4 No caso de não serem realizadas Questões Aula, os Testes Escritos terão um peso de 75%. 
5 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-estar e 

o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e 

social.  

grelhas de 

registo 

 
SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia 

e valoriza as diferentes 

manifestações culturais.  

 RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

SA
B

ER
 /

 S
A

B
ER

 F
A

ZE
R

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza criticamente a 

informação geográfica. 

Exprime-se de forma clara e 

coerente. 

Evidencia capacidade de síntese 

e ordenação de ideias.  

85% 

Testes de Avaliação    65% 

Outro tipo de 

trabalhos, 

individuais ou em 

grupo 

   10% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão.  Conhecimento e 

aplicação de conceitos e 

conteúdos programáticos. 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Atividades em sala de 

aula; Trabalhos 

Propostos/Fichas 

5% 

 

 
RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Relaciona o conhecimento de 

forma estruturada e coerente. 

Constrói produtos e 
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conhecimento. 

PENSAMENTO CRÍTICO 

E PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e 

argumenta, fazendo uso de 

vocabulário geográfico. 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Espaço Promoção de 

Saberes 

Trabalhos de pesquisa 
     Debates/ Palestras 

Apresentações 
Inquéritos/ tratamento de 

dados 

5% 

 SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa 

operações técnicas. 

SA
B

ER
 S

ER
 /

 S
A

B
ER

 E
ST

A
R

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, 

emoções e comportamentos. 

Consolida e aprofunda 

competências. 

É responsável e autónomo. 

15% 

Observação direta 

/ grelhas de registo 

 

 

 

 

 

 

10% 
BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-estar 

e o respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e 

social. 

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, 

aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais. 

 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

Espaço Promoção de 

Saberes 

 

(Observação direta / 

grelhas de registo) 

5% 
CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral. 

 

 

Nota: Na impossibilidade de avaliar alguma competência específica, distribui-se a sua ponderação pelas restantes. 
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HISTÓRIA 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de compreensão 

e de expressão.  

85% 

 

TESTES 
70% 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos comunicativos.  

 

 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

fichas, trabalhos 

… 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS  do 

EPS: 

Trabalhos de pesquisa 

     Debates/ Palestras 

Apresentações 

Inquéritos/ tratamento de 

dados 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

 

 

  5% 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa operações técnicas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

* 

Observação direta / 

grelhas de registo 

 

 

15% 

   * 

BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais.  

 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e 

moral.  

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EP 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

85% 

TESTES 

Questões aula 
65% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 

Composições/relatórios 

Participação nas atividades 

da aula 

Trabalho de grupo/ pesquisa/ 

experiências 

Trabalhos propostos para 

casa 

15% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  
INSTRUMENTOS do Espaço de 

Promoção dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 

S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

(6) 

Observação direta / grelhas 

de registo 

de assiduidade, 

pontualidade, cumprimento 

15% 

                                                             
6 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que  
de prazos, cumprimento de  

promovem a saúde, o bem-estar e o 

respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e social.  

 

regras de sala de aula, 

cooperação, interesse e 

responsabilidade, autonomia 

e perseverança, 

organização dos materiais 

escolares/portfolio 

 

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e tem 

consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral.  
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FÍSICA E QUÍMICA 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO 

DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

85% 

Testes de Avaliação 50% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

 atividades experimentais e 

outras tarefas individuais ou 

em grupo em contexto de sala 

de aula ou em casa 

 desempenho em sala de aula - 

qualidade da participação nas 

atividades desenvolvidas nas 

aulas teóricas e práticas 

 fichas de avaliação 

30% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  
INSTRUMENTOS do Espaço de 

Promoção dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de pesquisa, 

debates, apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

(7) 

Observação direta / grelhas de 

registo 
15% 

BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

                                                             
7 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e  

   

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO 

CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1. Introdução 

O modelo de avaliação sumativa a utilizar pelo Grupo de Educação Física (GEF) engloba 2 parâmetros: 

Saber/Saber Fazer e Saber Ser/Saber Estar. 

2. Saber/Saber Fazer 

De acordo com o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) a avaliação deve incidir sobre três áreas: 

conhecimentos, aptidão física e atividades físicas. 

Saber/Saber Fazer 

Áreas 

3ºCiclo 

Atividades Físicas 65% 

Aptidão Física 10% 

Conhecimentos/EPS 10% * 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação no EPS 
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2.1. Atividades Físicas 

As Atividades Físicas englobam 3 áreas distintas: Área 1 – Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Andebol,  

      Futebol e Voleibol); Área 2 – Ginástica (Solo, Aparelhos e Acrobática); Área 3 – Desportos de Raquetas 

(Badminton), Atletismo e Dança. 

Os alunos serão avaliados nos parâmetros: realização e aplicação dos gestos técnico-táticos e das regras, de 

cada modalidade desportiva. 

Grupo1 – Jogos Desportivos 

Coletivos 
Grupo2 – Ginástica Grupo3 – Desporto Individual 

Futebol 

Basquetebol 

Voleibol 

Andebol 

 

Solo 

Aparelhos 

Acrobática 

 

Badminton 

Atletismo 

Dança 

 

O aluno é avaliado em seis modalidades diferentes tendo em conta as três áreas existentes, de acordo com  

os níveis definidos nos PNEF (Nível de Introdução – I e Elementar - E): 2 modalidades do grupo 1, 1 

 modalidade do grupo 2, 1 modalidade do grupo 3 e as 2 melhores modalidades das restantes dos 3 

grupos. 

Grelha de Avaliação 

Níveis de Ensino / Básico Classificações 

7º ano 8º ano 9º ano 1 a 5 

5I 6I 1E e 5I 5 

4I 5I 6I 4 

3I 4I 5I 3 

2I 2I 3I 2 

1I 1I 2I 1 

Níveis mínimos por nota (limite inferior) 

I – introdução  E – elementar  PE – parte elementar  (cuja definição de encontra no PNEF) 
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2.2. Aptidão Física 

 

O Fitescola tem sido o programa de educação e avaliação da aptidão física relacionada com a saúde. "O 

desenvolvimento do FITESCOLA baseia-se na conceção de uma aptidão física relacionada com a saúde, cuja 

 avaliação funcione como elemento motivador para a atividade física, de forma regular, ou ainda como instrumento 

 cognitivo para informar, através de relatórios, os alunos acerca das implicações que a aptidão física e a atividade 

física têm para a saúde". 

    

O aluno será avaliado/reavaliado em 6 testes de Aptidão Física (ver tabela 1), em 2 momentos distintos ao 

longo do ano letivo: 1º Período – 3 semanas após o início das aulas e 2º ou 3º Períodos. 

A classificação final a atribuir ao aluno será de acordo com a Tabela 2. 

Tabela 1 

 

 

TESTES APTIDÃO FÍSICA 

 

 

% Massa Gorda 

 

# 

 

Vaivém 

 

 

 

Abdominais 

 

 

 

Extensões/Flexões de Braços 
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Senta e Alcança 

 

 

Flexibilidade do Ombro 

 

 

 

Impulsão horizontal 

 



 

- Realizar/Avaliar         # - Realiza 

 

Tabela 2 

 

Grelha de Avaliação - Ensino / Básico 

Aptidão Física (10%) 

 nº mínimo de testes na ZSAF para ter sucesso:  3 

Classificação    

Mau 0 testes na ZSAF 1 

Insuficiente 1-2 testes na ZSAF 2 

Suficiente                           3 testes na ZSAF 3 

Bom 4* testes na ZSAF 4 

Muito Bom 5 testes na ZSAF 5 

*É obrigatório que 1 dos testes seja o Vaivém 

 

2.3. Conhecimentos/ EPS 

O aluno será avaliado nos parâmetros abaixo indicados: 

CONHECIMENTOS/ EPS 

7ºAno 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os benefícios do exercício físico 

para a saúde.  

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos na atualidade e ao longo 
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dos tempos, nomeadamente os jogos olímpicos e paralímpicos.  

8ºAno 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras.  

Identificar e interpretar os valores olímpicos e paralímpicos, compreendendo a 

sua importância para a construção de uma sociedade moderna e inclusiva.  

9ºAno 

Relacionar aptidão física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, 

a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a 

qualidade do meio ambiente.  

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da 

atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos 

associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o 

urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades.  

 

 

 

3. Saber Ser/Saber Estar 

Nesta área o aluno será avaliado igualmente no que respeita às suas atitudes e comportamentos, com uma ponderação de 15% no 7º 

e 8ºAno e 10% no 9º Ano nos parâmetros e percentagens abaixo indicados: 

SABER SER/SABER ESTAR 

(*) 

PARTICIPAÇÃO E 

COOPERAÇÃO 

 

25% 

Interesse e cooperação em situações de 

aprendizagem 

Interesse e cooperação em situações de 

organização 

RESPONSABILIDADE 

 

25% 

Cumprimento das regras de utilização dos espaços e 

do material 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

Higiene 
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SOCIABILIDADE 

Relação com o professor 

Relação com os colegas 

 

25% 

 

Relação com os funcionários. 

 

AUTONOMIA 

 

25% 

Autonomia em situações de aprendizagem 

Autonomia em situações de organização 

Dinamização e originalidade nos trabalhos individuais e 

de grupo 
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 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

3ºCiclo 

S
A

B
E
R

 S
E
R

/S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
 

 

PARTICIPAÇÃO  E COOPERAÇÃO  

Interesse e cooperação em situações de 

aprendizagem. 

Interesse e cooperação em situações de 

organização.  

 

RESPONSABILIDADE  

Cumprimento das regras de utilização dos espaços 

e do material 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

Higiene 

 

SOCIABILIDADE  

Relação com o professor 

Relação com os colegas 

Relação com os funcionários 

 

AUTONOMIA  

Autonomia em situações de aprendizagem 

Autonomia em situações de organização 

Dinamização e originalidade nos trabalhos 

individuais e de grupo 

 

 

3,75 

 

 

 

 

 

3,75 

 

 

 

 

 

 

 

3,75 

 

 

 

3,75 

 

 

 

15% 
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S
A

B
E
R

/S
A

B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

 

Atividades Físicas  

  - APLICAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA 

   - PROGRESSÃO NA APRENDIZAGEM 

   - GESTOS TÉCNICOS E SUA APLICAÇÃO 

   - TÁTICA DE JOGO 

Aptidão Física  

(O aluno encontra-se na Zona Saudável da 

Atividade Física (ZSAF) de acordo com a bateria 

de testes da Escola) 

Conhecimentos/ EPS 

- HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL 

- IDENTIFCAÇÃO DAS DIFERENTES 

CAPACIDADES MOTORAS E DOS  

PROCESSOS DO SEU DESENVOLVIMENTO  

 

65% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

(*) Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

 

4. Avaliação de alunos com necessidades educativas especiais e com atestado médico de longa 

duração. 

 

Em relação aos alunos com atestado médico de longa duração, os alunos serão avaliados em duas 

  áreas: Área dos Conteúdos (relativa aos conteúdos das áreas dos conhecimentos, atividades físicas 

  e aptidão física) e Área das atitudes e comportamentos, cujas ponderações são de 90% para os 

Conteúdos e 10% para as atitudes e comportamentos 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

S
A

B
E

R
 /

 S
A

B
E

R
 F

A
Z

E
R

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO 

DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

85% 

Testes, fichas de trabalho e 

outro tipo de atividades  
65% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

Participação nas atividades 

da aula 

15% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  
INSTRUMENTOS do Espaço de 

Promoção dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 

S
A

B
E

R
 E

S
T

A
R

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções 

e comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

(8) 

Observação direta / grelhas 

de registo 
15% 

                                                             
8 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-estar e o 

respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO 

CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e tem 

consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

2019-2020 

 

Os critérios de avaliação devem incidir na maior ou menor capacidade dos alunos de reflexão, participação, 

cooperação, tomada de decisões e expressão de opinião com liberdade e responsabilidade.  

 

A avaliação desta disciplina conduz à atribuição de um nível de 1 até 5.  

 

NÍVEL 5  

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas 

sociais.  

 O aluno é muito empenhado, está muito atento, revela muito interesse e participa ativamente nas atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa, crítica e criativa, sendo bastante autónomo, participativo e civicamente 

responsável.  

 O aluno tem uma ótima relação interpessoal.  

 

NIVEL 4  

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas 

sociais.  

 O aluno é empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  
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 O aluno tem uma participação ativa e crítica, sendo bastante autónomo, participativo e civicamente responsável.  

 O aluno tem uma boa relação interpessoal.  

 

NÍVEL 3  

 O aluno revela sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais. 

 O aluno é empenhado, está atento, revela algum interesse e participa, mas nem sempre atinge os objetivos, nas 

atividades.  

 O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação regular e crítica, sendo tolerante, autónomo, participativo e civicamente 

responsável. 

 O aluno tem uma relação interpessoal satisfatória. 

 

NÍVEL 2  

 O aluno revela por vezes sentido de responsabilidade, respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 O aluno é pouco empenhado, está desatento, revela pouco interesse e pouco participa nas atividades. 

 O aluno demonstra pouca tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno participa irregularmente nas atividades, não é autónomo nem civicamente responsável.  

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 

 

NÍVEL 1  

 O aluno não revela um grande sentido de responsabilidade, não demonstrando respeito e compreensão pelas 

normas sociais.  

 O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente participa nas 

atividades. 

 O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno não participa nas atividades, não é autónomo nem civicamente responsável.  

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 
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EDUCAÇÃO VISUAL / ARTES PLÁSTICAS 

 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS  

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO 

DOS 

INSTRUMEN-TOS 

LINGUAGENS 

E TEXTOS 

Utiliza vocabulários específicos para comunicar com 

rigor e de forma expressiva e eficaz as suas 

propostas. 

85% 

- Esboço/ 

Representação 

gráfica / Portefólio/ 

Memória Descritiva/ 

Relatório/ Pesquisa 

 

- Trabalhos práticos e 

de projeto, 

desenvolvidos, 

individualmente ou 

em grupo, na sala de 

aula.  

 

 

80% 

________________ 

 

-Trabalhos práticos e 

de projeto 

desenvolvidos no 

Espaço de Promoção 

de Saberes 

5% 

 

 

 

Variável, em 

função dos 

trabalhos/ projetos 

desenvolvi_dos 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e utiliza informação, de modo a comunicar 

adequadamente através de registos gráficos e 

plásticos.  

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Apresenta soluções que revelam a compreensão do 

problema e capacidade para propor de forma 

inovadora, expressiva e com sentido estético soluções 

adequadas à tarefa proposta. 

PENSAMENTO CRÍTICO 

E PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Manifesta expressividade nos seus trabalhos, 

selecionando, de forma intencional, conceitos, 

temáticas, materiais, suportes e técnicas.  

Revela capacidade de interpretação dos dados do 

problema e reflete criticamente sobre as suas 

capacidades. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Aplica e articula conceitos (espaço, volume, cor, luz, 

movimento, estrutura, forma, ritmo), referências, 

experiências, materiais e suportes nas suas 

composições gráficas e plásticas. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona saberes e atitudes.  

Consolida e desenvolvecompetências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

 

* 

- Observação direta / 

grelhas de registo 

 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e 

social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Colabora e partilha. 

Realiza atividades em grupo. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

 

Domina a capacidade percetivo-motora, tem 

consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo e 

psicossocial, estético e moral.  
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EDUCAÇÃO PARA A ARTE 

 

 
 

* Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS  

 

 

 

 

 

 

 
S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

 

PARÂMETROS 

 

PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 
SUMATIVA 

 

 Trabalhos práticos e 
de projeto, 
desenvolvidos, 
individualmente ou 
em grupo, na sala de 
aula; 

 Trabalhos práticos e 
de projeto 
desenvolvidos no 
Espaço de Promoção 
dos Saberes 

 
 

 

 

 

Conhecimento/Compreensão; 

Trabalho em equipa; 

Linguagem e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

85% 

Trabalhos práticos 
e de projeto, 
desenvolvidos, 
individualmente ou 
em grupo, na sala 
de aula.  

 
80% 

________________ 
 
Trabalhos práticos 
e de projeto 
desenvolvidos no 
Espaço de 
Promoção de 
Saberes 
          
            5% 
 

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

 
 

 Participação nas atividades da aula; 

 Autonomia; 

 Cooperação com colegas e professores em atividades; 

 Respeito / responsabilidade / cumprimento de regras de 
conduta. 
 
 
 
 

 

 

15% 

* 

 

 

Observação direta/ 

grelhas de registo 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Áreas de Competências do 

Perfil do aluno a 

Desenvolver 

Indicadores 

no âmbito das 

AE de CD 

 

Ponderação 

SA
B

ER
/S

A
B

ER
 F

A
ZE

R
 

 Linguagens e Textos 

 Informação e Comunicação 

 Raciocínio e Resolução de 

Problemas 

 Saber Científico, Técnico e 

Tecnológico 

 Sensibilidade Estética e 

Artística 

 Pensamento Criativo 

 

 Revela conhecimento e 

interesse pelas 

aprendizagens 

 

 Realiza as actividades 

propostas 

 

 Reflete sobre os temas 

 

 Investiga e sabe aplicar 

 

 

40% 

SA
B

ER
 S

ER
/S

A
B

ER
 E

ST
A

R
  Pensamento Crítico 

 Relacionamento Interpessoal 

 Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia 

 Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

 Consciência e Domínio do 

Corpo 

 Coopera com os colegas 

 

 É responsável e revela 

respeito mútuo e espirito 

cívico. 

 

 Revela capacidade de 

análise e espírito crítico. 

 

 É autónomo 

 

 

 

 

40% 

 

EPS 

 

 Participa, investiga e sabe 

aplicar os conhecimentos 

 

 

10% 

 É autónomo mas revela 

espirito de equipa 

 

10% 
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Atribuição de níveis de 1 a 5 

       NÍVEL 5 (90%-100%) 

O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 É muito empenhado, está muito atento, revela muito interesse e participa ativamente nas  

atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa, crítica e criativa, sendo bastante autónomo.  

 O aluno tem uma ótima relação interpessoal.  

NÍVEL 4 (71%-89%) 

 O aluno revela um grande sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 É bastante empenhado, está atento, revela muito interesse e participa ativamente nas  

 atividades.  

 O aluno demonstra um elevado grau de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação ativa e crítica, sendo bastante autónomo.  

 O aluno tem uma boa relação interpessoal.  

NÍVEL 3 (50%-70%) 

 O aluno revela sentido de responsabilidade, demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais. 

 É empenhado, está atento, revela interesse e participa nas atividades.  

 O aluno demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno tem uma participação regular e crítica, sendo tolerante, autónomo. 

 O aluno tem uma relação interpessoal satisfatória. 

NÍVEL 2 (21%-49%) 

 O aluno revela por vezes sentido de responsabilidade, respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 O aluno demonstra fraco empenhamento, raramente está atento e raramente participa nas atividades. 

 O aluno demonstra pouca tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno participa irregularmente nas atividades, não é autónomo.  

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 

NÍVEL 1 (0%-20%) 

 O aluno não revela um grande sentido de responsabilidade, não demonstrando respeito e compreensão pelas normas sociais.  

 O aluno não demonstra empenhamento nem interesse, raramente está atento e raramente participa nas atividades. 

 O aluno não demonstra tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.  

 O aluno não participa nas atividades, não é autónomo. 

 O aluno não revela uma relação interpessoal satisfatória. 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSOS CIENTIFICO-HUMANISTICOS 
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PORTUGUÊS – 10º/11º ANOS 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO* 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-ÇÃO 

DOS INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

Interpreta e utiliza diferentes linguagens: verbal 

(literária e não literária) e não verbal (icónica).  

Domina capacidades de leitura, compreensão e 

de expressão.  

Domina os conteúdos gramaticais e explicita o 

conhecimento dos mesmos. 

90% 

Testes de avaliação 

sumativa sobre os 

seguintes domínios:  

- leitura e compreensão 

escrita,  

- educação literária,  

- expressão escrita, 

- conhecimento explícito 

sobre a língua  

  

65% 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em conhecimento.  

Aplica as diferentes linguagens aos diferentes 

contextos de comunicação.  

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

Trabalho em contexto do 

Espaço de Promoção de 

Saberes: 

- Trabalhos de pesquisa, 

- Trabalhos de grupo, 

- Debates, 

- Apresentações, 

- outros. 

 

 Outros trabalhos de 

Escrita e Leitura 

5% 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Gere tarefas e toma decisões para resolver 

problemas. 

Mobiliza conhecimento para construir produtos 

diferenciados. 

 

- Exposições orais 

planeadas (projeto de 

leitura, apresentação de um 

tema, de textos literários, 

…) 

- Testes de avaliação da 

compreensão oral 

- Oralidade regulada 

(paráfrase, síntese, reconto, 

debate; …) 

20% 

PENSAMENTO CRÍTICO 

E PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende e utiliza métodos de trabalho 

científico no registo e tratamento da informação. 

Aplica saberes tecnológicos.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona saberes e atitudes.  

Consolida e desenvolve competências.  

É responsável e autónomo.  

10% 
Observação direta / grelhas 

de registo 

10%* 

Nos quais estão 

incluídos 5% 

correspondentes 

à avaliação do 

saber ser / saber 

estar no EPS 

 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a saúde, 

o bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social. 

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Colabora e partilha. 

Realiza atividades em grupo. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Domina a capacidade percetivo-motora, tem 

consciência de si próprio a nível emocional, 

cognitivo e psicossocial, estético e moral.  
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PORTUGUÊS - 12º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

  Coopera com o grupo/turma e com o professor 

 Aceita a diferença 

 É pontual e assíduo 

 Cumpre os prazos 

 Faz os trabalhos de casa 

 Procura informação complementar de forma autónoma 

 Questiona, critica e fundamenta 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Compreensão e expressão escrita: 

 Testes (70%) 

 Outros trabalhos de Escrita e Leitura (5%) 

 

70% 

+ 

5% 

(A reverter para testes 

de avaliação, caso não 

haja outros trabalhos.) 

 

 Compreensão e expressão oral: 

 Exposições orais planeadas (projeto de leitura, apresentação de 

um tema,…) 

 Participação ativa na aula 

 Debates 

20% 
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INGLÊS 10º/11º ANOS 

 

S
A

B
E

R
 /

 S
A

B
E

R
 F

A
Z

E
R

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

 

-Utiliza diferentes linguagens e símbolos tendo em 

conta diferentes contextos de comunicação. -Lê e 

compreende diversos tipos de texto, recorrendo à 

informação visual disponível. -Descodifica palavras-

chave/ ideias presentes no texto. -Interpreta 

informação explícita e implícita, pontos de vista e 

intenções do autor. -Compreende um discurso 

fluido. -Segue linhas de argumentação dentro das 

áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 

90% 

TESTES - 50% 

FICHAS - 5% (Caso 

não se realizem, a 

percentagem reverte 

para os testes) 

55% 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
  

S
A

B
E

R
 E

S
T

A
R

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

 

 - Relaciona saberes e atitudes. -Consolida e 

desenvolve competências. -É responsável e 

autónomo. -Revela adaptabilidade; criatividade; 

espírito crítico. -Realiza os trabalhos de casa 

propostos. -É pontual e assíduo. 

10% 
Observação direta / 

grelhas de registo 
10%* 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem estar e o respeito pelo ambiente. - Manifesta 

consciência e responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

 

-Colabora e partilha. 

 -Realiza atividades em grupo.  

 

 

 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

-Domina a capacidade percetivo-motora, tem 

consciência de si próprio a nível emocional, 

cognitivo e psicossocial, estético e moral 

 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 
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Instrumentos de avaliação sumativa- Oralidade 

De 1 a 5- Pronúncia não inteligível; discurso limitado a partes de frase ou a vocábulos soltos; incapacidade de produzir qualquer 

discurso com sentido; muitos erros gramaticais, mesmo nas construções mais básicas; vocabulário muito limitado. 

De 6 a 9- Pronúncia raramente correta, mas com utilização de algumas estruturas básicas com o mínimo de correção; muitas 

hesitações, dificuldade em produzir discurso, necessitando de ouvintes cooperantes; muitos erros básicos; vocabulário limitado a 

termos genéricos. 

De 10 a 13- Pronúncia geralmente inteligível; emprego de estruturas básicas corretas, mas nem sempre adequadas; algumas 

hesitações e alguma clareza na produção do discurso; podendo ser ultrapassada com a ajuda esporádica dos ouvintes; alguns erros 

gramaticais frequentes, mas suficiente controlo das estruturas básicas; vocabulário suficiente, mas adequado à situação. 

De 14 a 17- Pronúncia e entoação corretas; emprego tanto de estruturas básicas como complexas com correção e adequação; poucas 

hesitações, mantendo uma participação ativa e adequada no desenvolvimento da interação; boa correção, apenas com erros 

ocasionais; vocabulário utilizado adequadamente. 

De 18 a 20- Pronúncia sempre correta - sons, entoação e ritmo corretos; emprego de uma vasta gama de estruturas com correção e 

adequação, recorrendo a estruturas complexas; comunicação adequada e correta sem hesitações, mantendo uma interação efetiva 

com os ouvintes falantes; muito boa correção, sem erros gramaticais; vocabulário amplo e adequado. 
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FILOSOFIA - 10º/11º ANOS 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser/saber estar no EPS 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS  DESCRITORES OPERATIVOS PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO 

DOS 

INSTRUMENTOS 

Análise e interpretação de 

textos filosóficos e/ou de 

caráter psicológico 

 

Utiliza diferentes linguagens e relaciona conhecimentos.  

Aplica-os aos diferentes contextos. 

Domina capacidades de compreensão e de expressão a nível 

oral e escrito. 

 

 

 

 

90 % 

TESTES 75% 

Adesão/ Realização perante 

as tarefas propostas dentro e 

fora da sala de aula 

 

Valida e mobiliza informação a nível de leituras, comentário de 

textos,consulta e recolha de materiais. 

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos comunicativos.  

Procura superar as suas dificuldades. 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

 

Trabalhos escritos na 

aula e fora da 

aula(comentários, 

relatórios de leituras, 

de visitas de estudo, 

de visionamento de 

filmes...) 

 

 

 

        10% 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

Desenvolve apetência pelo saber. 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

Pensa, observa, analisa e argumenta. 

Desenvolve a sua própria autonomia. 

Reflete  e investiga recorrendo a diferentes fontes e meios.  

Reflete sobre a própria aprendizagem. 

 

INSTRUMENTOS  do 

“Espaço de 

Promoção de Saberes” 

(ex-DAC): 

Trabalhos de 

pesquisa 

Debates 

Apresentações 

… 

 

         

 

 

        5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

Priviligia a atenção, concentração e intervenção relevante.  

 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

10 % 

* 

Observação direta / 

grelhas de registo 

 

 

 

       

 

 

 

 

    10 % 

      * 

 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e 

o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais.  

 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

Desenvolve espírito de colaboração,respeito mútuo e inter 

ajuda. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

 

Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 10º/11º ANOS 

 

1. Introdução 

O modelo de avaliação sumativa a utilizar pelo Grupo de Educação Física (GEF) engloba 2 parâmetros: 

Saber/Saber Fazer e Saber Ser/Saber Estar. 

 

2. Saber/Saber Fazer 

 

De acordo com o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) a avaliação deve incidir sobre três áreas: 

conhecimentos, aptidão física e atividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação no EPS 

2.1. Atividades Físicas 

 As Atividades Físicas englobam 3 áreas distintas: Área 1 – Jogos Desportivos Coletivos (Basquetebol, Andebol,  

 Futebol e Voleibol); Área 2 – Ginástica (Solo, Aparelhos e Acrobática); Área 3 – Desportos de Raquetas (Badminton), 

Atletismo e Dança. 

Os alunos serão avaliados nos parâmetros: realização e aplicação dos gestos técnico-táticos e das regras, de 

cada modalidade desportiva. 

Saber/Saber Fazer 

Áreas 

 

10º e 11º Ano 

 

12º Ano 

Atividades Físicas 70% 75% 

Aptidão Física 10% 10% 

Conhecimentos/ EPS 10% 10% * 
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Grupo1 – Jogos Desportivos 

Coletivos 

Grupo2 – Ginástica 
Grupo3 – Desporto Individual 

Futebol 

Basquetebol 

Voleibol 

Andebol 

Solo 

Aparelhos 

Acrobática 

Badminton 

Atletismo 

Dança 

 

O aluno é avaliado em seis modalidades diferentes tendo em conta as três áreas existentes, de acordo com 

 os níveis definidos nos PNEF (Nível de Introdução – I e Elementar - E): 2 modalidades do grupo 1, 1  

modalidade do grupo 2, 1 modalidade do grupo 3 e as 2 melhores modalidades das restantes dos 3 

grupos. 

 

Níveis de Ensino / Secundário Classificações 

10º ano 11º ano  12º anos 0 a 20 

    1E e 5I 2E e 4I 3E e 3I 18/20 

     1E e 4I 2E e 3I 2E e 4I 16/17 

6I 1E e 5I 1E e 5I 14/15 

5I 1E e 4I ou 6I 1E e 4I ou 6I 10/13 

4I 5I 5I 8/9 

3I 3I 3I 5/7 

1I 1I 1I 0/4 

Níveis mínimos por nota (limite inferior) 

I – introdução  E – elementar  PE – parte elementar  (cuja definição de encontra no PNEF) 
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2.2 Aptidão Física 

O Fitescola tem sido o programa de educação e avaliação da aptidão física relacionada com a saúde. "O 

 desenvolvimento do FITESCOLA baseia-se na conceção de uma aptidão física relacionada com a saúde, cuja 

 avaliação funcione como elemento motivador para a atividade física, de forma regular, ou ainda como instrumento 

 cognitivo para informar, através de relatórios, os alunos acerca das implicações que a aptidão física e a atividade 

física têm para a saúde".   

O aluno será avaliado/reavaliado em 6 testes de Aptidão Física (ver tabela 1), em 2 momentos distintos ao 

longo do ano letivo: 1º Período – 3 semanas após o início das aulas e 2º ou 3º Períodos. 

A classificação final a atribuir ao aluno será de acordo com a Tabela 2, sendo que, quer no 1º como no 2º 

período, o professor deverá atribuir uma classificação com base no nível que prevê que o aluno atinja na última 

avaliação. 

 

Tabela 1 

 

TESTES APTIDÃO FÍSICA 

 

 

 

% Massa Gorda 

 

# 

 

Vaivém 

 

 

 

Abdominais 

 

 

 

Extensões/Flexões de Braços 
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Realizar/Avaliar         # - Realizar 

 

 

 

Tabela 2 

     Grelha de Avaliação - Ensino Secundário 

 

Aptidão Física (10%) 

 nº mínimo de testes na ZSAF para ter sucesso:  3 

Classificação    

Mau 0 testes na ZSAF 0-4 

M.Insuf./Insuf. 1-2 testes na ZSAF 5-9 

Suficiente 

Bom 

3  testes na ZSAF 10-13 

4* testes na ZSAF 14-16 

Muito Bom 5 testes na ZSAF 17-18 

      Excelente                            6 testes na ZSAF 19-20 

 

*É obrigatório que 1 dos testes seja o Vaivém 

 

 

 

 

Senta e Alcança 

 

 

Flexibilidade do Ombro 

 

 

 

Impulsão horizontal 
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2.3. Conhecimentos/EPS 

O aluno será avaliado nos parâmetros abaixo indicados: 

CONHECIMENTOS/EPS 

 

10ºAno 

O aluno deve ficar capaz de: 

Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a 

um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 

capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, 

a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a 

limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, 

tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o 

urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a evolução das 

sociedades. 

 

 

 

11ºAno e 12ºAno 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

Conhecer os métodos e meios de treino mais adequados ao 

desenvolvimento ou manutenção das diversas capacidades 

motoras. 

Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco 

associados à prática das atividades físicas utilizando esse 

conhecimento de modo a garantir a realização de atividade 

física em segurança, nomeadamente: 

Dopagem e riscos de vida e/ou saúde; 

Doenças e lesões; 

C.Condições materiais, de equipamentos e de 

orientação do treino. 
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3. Saber Ser/Saber Estar 

Nesta área o aluno será avaliado igualmente no que respeita às suas atitudes e comportamentos, com uma ponderação de 10% no 10ºAno e 5% no 11º e 12º Ano nos parâmetros e 

percentagens abaixo indicados: 

SABER SER/SABER ESTAR 

(*) 

PARTICIPAÇÃO E 

COOPERAÇÃO 

 

25% 

Interesse e cooperação em situações de aprendizagem 

Interesse e cooperação em situações de organização 

RESPONSABILIDADE 

 

25% 

Cumprimento das regras de utilização dos espaços e do 

material 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

Higiene 

 

SOCIABILIDADE 

 

25% 

 

Relação com o professor 

Relação com os colegas 

Relação com os funcionários. 

 

AUTONOMIA 

 

25% 

 

Autonomia em situações de aprendizagem 

Autonomia em situações de organização 

Dinamização e originalidade nos trabalhos individuais e de 

grupo 

 

 

(*)Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

 

 

4. Avaliação de alunos com necessidades educativas especiais e com atestado médico de longa duração. 

Em relação aos alunos com atestado médico de longa duração, os alunos serão avaliados em duas áreas:   

 Área dos Conteúdos (relativa aos conteúdos das áreas dos conhecimentos, atividades físicas e aptidão física)   e Área das atitudes 

e comportamentos, cujas ponderações são de 95% para os Conteúdos e 5% para as atitudes e comportamento no ensino Secundário 
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(QUADRO SÍNTESE) 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

10º e 11º Ano 

PONDERAÇÃO 

12º Ano 

S
A

B
E
R

 S
E
R

/S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
 

 

PARTICIPAÇÃO  E COOPERAÇÃO  

Interesse e cooperação em situações de 

aprendizagem. 

Interesse e cooperação em situações de 

organização.  

 

RESPONSABILIDADE  

Cumprimento das regras de utilização dos espaços 

e do material 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

Higiene 

 

SOCIABILIDADE  

Relação com o professor 

Relação com os colegas 

Relação com os funcionários 

 

AUTONOMIA  

Autonomia em situações de aprendizagem 

Autonomia em situações de organização 

Dinamização e originalidade nos trabalhos 

individuais e de grupo 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

 

 2,5% 

 

2,5% 

 

10% 

 

1,25% 

 

 

1,25% 

 

 

 

1,25% 

 

1,25 

 

5% 
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S
A

B
E
R

/S
A

B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

 

Atividades Físicas  

  - APLICAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA 

   - PROGRESSÃO NA APRENDIZAGEM 

   - GESTOS TÉCNICOS E SUA APLICAÇÃO 

   - TÁTICA DE JOGO 

Aptidão Física  

(O aluno encontra-se na Zona Saudável da 

Atividade Física (ZSAF) de acordo com a bateria 

de testes da Escola) 

Conhecimentos/EPS 

- HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL 

- IDENTIFCAÇÃO DAS DIFERENTES 

CAPACIDADES MOTORAS E DOS  

PROCESSOS DO SEU DESENVOLVIMENTO  

 

70%  

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

75%  

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA A – 10º/11º ANOS 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

Testes Escritos -70% 

Questões aula - 10% 

(9) 

80% 

                                                             
9 No caso de não serem realizadas Questões Aula, os Testes Escritos terão um peso de 80%. 
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INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  INSTRUMENTOS  5% 

Transforma a informação em conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

 

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das aulas; 

trabalhos propostos 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

INSTRUMENTOS  do 

Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa operações 

técnicas.  

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

10% 

(10) 
Observação direta / 

grelhas de registo 

 

10% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

 

                                                             
10 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 



 

282 
 

MATEMÁTICA A – 12º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Assiduidade/Pontualidade. 

 Cumprimento das regras de sala de aula. 

 Interesse/responsabilidade/autonomia/organização do caderno diário. 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  Testes escritos de avaliação (80%). 

 Questões aula (10%). 
90%* 

 Participação nas atividades da aula. 

 Trabalhos propostos. 
5% 

*No caso de não serem realizadas Questões Aula, os Testes Escritos terão um peso de 90 

 

 

BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10º/11º ANOS 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos 

de comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  90% 

Testes escritos 

Questões aula 

Fichas de trabalho 

Participação nas atividades da 

aula 

Trabalhos propostos para casa 

60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 

Apresentações, pesquisas e 

debates 

Relatórios 

Desempenho prático 

25% 
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RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões 

para resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

Análise e apresentação de dados 

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e 

argumenta.  
INSTRUMENTOS do Espaço de 

Promoção dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa operações 

técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções 

e comportamentos.  

Consolida e aprofunda 

competências.  

É responsável e autónomo.  

10% 

(11) 

Observação direta / grelhas de 

registo 
10% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-estar e 

o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e 

social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia 

e valoriza as diferentes 

manifestações culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

                                                             
11 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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FÍSICA E QUÍMICA A - 10º/11º ANOS 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

Testes de Avaliação 60% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS: 

 Desempenho nas tarefas propostas 

em aulas teóricas e em atividades 

práticas laboratoriais 

 relatórios 

 elaboração e apresentação de 

trabalhos 

 utilização das TIC 

 portfolio/ eportfolio 

 fichas de avaliação 

25% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  
INSTRUMENTOS do Espaço de 

Promoção dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de pesquisa, debates, 

apresentações 

5% 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

10% 

(12) 

Observação direta / grelhas de 

registo 
10% BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

                                                             
12 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

   

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  
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GEOMETRIA DESCRITIVA A – 10º/11º ANOS 

                 *Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS  

                 *Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS  

 

 

 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDERA-

ÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO SUMATIVA 

VALORAÇÃO 

DOS 

INSTRUMEN-

TOS 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

• Interpreta e utiliza as linguagem e textos no 

âmbito da disciplina. 

• Domina capacidades nucleares de 

compreensão e da expressão gráfica. 

90% 

TESTES 80% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

• Valida e mobiliza informação.  

• Transforma a informação em conhecimento.  

• Utiliza a geometria descritiva em situações de 

registo  e comunicação.  

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

• Trabalhos 

• Caderno de registos de 

aula 

5% 

* a reverter 

para os testes 

caso não se 

realizem 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

• Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas.  

• Mobiliza conhecimento para construir produto(s) 

• Planifica e organiza o trabalho. 
INSTRUMENTOS 

DO 

Espaço de Promoção de 

Saberes 

 

• Trabalhos de pesquisa 

• Debates 

• Apresentações 

5 % 

 

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

• Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas/processos. 

• Pensa, observa, analisa e argumenta. 

• Promove a auto-exigência de rigor e o espirito 

crítico. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

• Compreende processos e fenómenos científicos 

e tecnológicos. 

• Aplica os processos construtivos de 

representação de formas imaginárias ou reais. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

• Relaciona saberes e atitudes.  

• Consolida e desenvolve competências.  

• É responsável e autónomo. 

10% 

 

* 

Observação direta / grelhas 

de registo 

10% 

 

* 

BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

• Adota comportamentos que promovem a saúde, 

o bemestar e o respeito pelo ambiente.  

•Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social. 

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

•Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

• Colabora e partilha. 

• Realiza atividades em grupo. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO 

CORPO 

•Domina a capacidade percetivo moto-ra, tem 

consciência de si próprio a nível emocional, 

cognitivo e psicossocial, estético e moral.  
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CURSO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 

 

HISTÓRIA A – 10º/11º ANOS 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

 

TESTES 
70% 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

 

 

 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

fichas, trabalhos       

               … 

 

 

 

INSTRUMENTOS  do 

EPS: 

Trabalhos de pesquisa 

     Debates/ Palestras 

Apresentações 

Inquéritos/ tratamento de 

dados 

 

 

 

 15% 

 

 

 

 

 

 

 

  5% 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

 

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  
10% 

* 

 

Observação direta / 

grelhas de registo 

 

 

 

10% 

  * BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  
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SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

 

 

 

HISTÓRIA A – 12º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 

 

 

 Sentido de responsabilidade 

 Autonomia 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  

 

 Testes (80%) 

 

 Trabalhos de investigação (15%) 

 

95% 
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MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS - 10º/11º ANOS 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

Testes Escritos -

60% 

Questões aula/ 

Fichas/ 

Composições/ 

Relatórios - 20% 

(13) 

80% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das aulas; 

trabalhos propostos 

5% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 
Pensa, observa, analisa e argumenta.  

INSTRUMENTOS  do 

Espaço de Promoção 

dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

pesquisa, debates, 

apresentações 

5% SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  
10% 

(14) Observação direta 

/ grelhas de 

registo 

 

10% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

                                                             
13 No caso de apenas serem realizados Testes Escritos, estes terão um peso de 80%. 
14 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

 

ESPANHOL (Formação Específica - Iniciação e Continuação) – 

10º/11º ANOS 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

-Utiliza diferentes linguagens e símbolos tendo em 

conta diferentes contextos de comunicação. -Lê e 

compreende diversos tipos de texto, recorrendo à 

informação visual disponível. -Descodifica palavras-

chave/ ideias presentes no texto. -Interpreta 

informação explícita e implícita, pontos de vista e 

intenções do autor. -Compreende um discurso 

fluido. -Segue linhas de argumentação dentro das 

áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 90% 

TESTES - 50% 

FICHAS - 5% (Caso 

não se realizem, a 

percentagem reverte 

para os testes) 

55% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Valida e mobiliza informação. -Transforma a 

informação em conhecimento. -Aplica as diferentes 

linguagens e símbolos aos diferentes contextos de 

comunicação. -Colabora em diferentes contextos 

comunicativos, interagindo com eficácia, 

participando em discussões, no âmbito das áreas 

temáticas, integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 

disciplinas. - Exprime-se de forma clara sobre as 

áreas temáticas apresentadas. - Produz enunciados 

 

 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

 1-5  

 6-9  

 10-13 

 14-17  

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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 para descrever, narrar e expor informações e pontos 

de vista. 

 18-20 

 ver descritores de 

oralidade 

 

 

Instrumentos do 

Espaço de Promoção 

de Saberes: 

Trabalhos de 

pesquisa Debates 

Apresentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

- Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas. - Mobiliza conhecimento para construir 

produto(s). 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

-Interpreta, planeia e conduz pesquisas. -Pensa, 

observa, analisa e argumenta. 

 

 

 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

-Adquire conhecimento, informação e outros 

saberes, relativos aos conteúdos das 

Aprendizagens Essenciais. -Articula e usa com rigor 

e de forma consistente o conhecimento adquirido. 

 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
  

S
A

B
E

R
 E

S
T

A
R

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

 - Relaciona saberes e atitudes. -Consolida e 

desenvolve competências. -É responsável e 

autónomo. -Revela adaptabilidade; criatividade; 

espírito crítico. -Realiza os trabalhos de casa 

propostos. -É pontual e assíduo. 

10% 
Observação direta / 

grelhas de registo 
10%* 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem estar e o respeito pelo ambiente. - Manifesta 

consciência e responsabilidade ambiental e social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

 

- Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais e artísticas. 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

 

-Colabora e partilha. 

 -Realiza atividades em grupo.  

 

 

 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

-Domina a capacidade percetivo-motora, tem 

consciência de si próprio a nível emocional, 

cognitivo e psicossocial, estético e moral 

 

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser / saber estar no EPS 

Instrumentos de avaliação sumativa- Oralidade 

De 1 a 5- Pronúncia não inteligível; discurso limitado a partes de frase ou a vocábulos soltos; incapacidade de produzir qualquer 

discurso com sentido; muitos erros gramaticais, mesmo nas construções mais básicas; vocabulário muito limitado. 



 

292 
 

De 6 a 9- Pronúncia raramente correta, mas com utilização de algumas estruturas básicas com o mínimo de correção; muitas 

hesitações, dificuldade em produzir discurso, necessitando de ouvintes cooperantes; muitos erros básicos; vocabulário limitado a 

termos genéricos. 

De 10 a 13- Pronúncia geralmente inteligível; emprego de estruturas básicas corretas, mas nem sempre adequadas; algumas 

hesitações e alguma clareza na produção do discurso; podendo ser ultrapassada com a ajuda esporádica dos ouvintes; alguns erros 

gramaticais frequentes, mas suficiente controlo das estruturas básicas; vocabulário suficiente, mas adequado à situação. 

De 14 a 17- Pronúncia e entoação corretas; emprego tanto de estruturas básicas como complexas com correção e adequação; poucas 

hesitações, mantendo uma participação ativa e adequada no desenvolvimento da interação; boa correção, apenas com erros 

ocasionais; vocabulário utilizado adequadamente. 

De 18 a 20- Pronúncia sempre correta - sons, entoação e ritmo corretos; emprego de uma vasta gama de estruturas com correção e 

adequação, recorrendo a estruturas complexas; comunicação adequada e correta sem hesitações, mantendo uma interação efetiva 

com os ouvintes falantes; muito boa correção, sem erros gramaticais; vocabulário amplo e adequado. 

 

 

GEOGRAFIA A - 10º/11º ANOS 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO DOS 

INSTRU-MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

TESTES 80% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

(fichas, trabalhos, 

trabalhos de grupo 

…) 

5% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

INSTRUMENTOS 

GERAIS: 

 Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (Trabalhos 

de pesquisa, 

Debates, 

Apresentações, 

Ação na 

Comunidade 

Educativa, …) 

5% 
PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 
Pensa, observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas. 
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S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

É responsável e autónomo. 

É pontual. 

É assíduo.  

10% 

Observação 

direta / grelhas 

de registo 

5% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-estar e o 

respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e social. 

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais. Espaço de 

Promoção dos 

Saberes 

 

(Observação direta 

/ grelhas de 

registo) 

5% 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Coopera e partilha. 

Tem um comportamento que se 

coaduna com o espaço de aula. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e tem 

consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral.  

Nota: Na impossibilidade de avaliar alguma competência específica, distribui-se a sua ponderação pelas restantes. 
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CURSO DE CIÊNCIAS SOCIO-ECONÓMICAS 

 

MATEMÁTICA A – 10º/11º ANOS 

 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

Testes Escritos -

70% 

Questões aula - 

10% (15) 

80% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

Participação nas 

atividades das aulas; 

trabalhos propostos 

5% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 
Pensa, observa, analisa e argumenta.  

INSTRUMENTOS  do 

Espaço de Promoção 

dos Saberes (EPS): 

Trabalhos de 

pesquisa, debates, 

apresentações 

5% SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 

E
S
T

A
R

 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

10% 

(16) Observação direta 

/ grelhas de 

registo 

 

10% 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

                                                             
15 No caso de não serem realizadas Questões Aula, os Testes Escritos terão um peso de 80%. 
16 5% para Saber Ser / Saber Estar do Espaço de Promoção dos Saberes (EPS). 
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ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

 

MATEMÁTICA A – 12º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Assiduidade/Pontualidade. 

 Cumprimento das regras de sala de aula. 

 Interesse/responsabilidade/autonomia/organização do caderno diário. 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  Testes escritos de avaliação (80%). 

 Questões aula (10%). 
90%* 

 Participação nas atividades da aula. 

 Trabalhos propostos. 
5% 

 

*No caso de não serem realizadas Questões Aula, os Testes Escritos terão um peso de 90%. 

 



 

296 
 

ECONOMIA A - 10º/11º ANOS 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

     

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

TESTES 70% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Ficheiro de notícias, 

fichas de avaliação 

de final de unidade, 

tpc 

… 

 

 

I   INSTRUMENTOS  do 

   Espaço de Promoção 

        dos saberes  

    (ex-Domínio de  

    Autonomia  

    Curricular (DAC) : 

 

  Trabalhos de pesquisa 

Debates 

Apresentações 

              … 
 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 

 

Pensa, observa, analisa e argumenta.  

 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

 

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

10% 

* 

Observação 

direta / grelhas 

de registo 

10% 

     * 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a 

saúde, o bem-estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade 

ambiental e social.  

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais.  
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RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

 

Realiza atividades, domina a capacidade 

percetivo-motora e tem consciência de si 

próprio a nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

*Nos quais estão incluídos 5% correspondentes à avaliação do saber ser/ saber estar no EPS 

 

GEOGRAFIA A – 10º/11º ANOS 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORAÇÃO DOS 

INSTRU-MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes contextos de 

comunicação.  

Domina capacidades nucleares de 

compreensão e de expressão.  

90% 

TESTES 80% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes contextos 

comunicativos.  

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

(fichas, trabalhos, 

trabalhos de grupo 

…) 

5% 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões para 

resolver problemas.  

Constrói produtos e conhecimento.  

INSTRUMENTOS 

GERAIS: 

 Espaço de 

Promoção dos 

Saberes (Trabalhos 

de pesquisa, 

Debates, 

Apresentações, 

Ação na 

Comunidade 

Educativa, …) 

5% 
PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 
Pensa, observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos 

científicos e tecnológicos e executa 

operações técnicas. 

S A B E R  S E R  / S A B E R  E S T A R
 DESENVOLVIMENTO Relaciona conhecimentos, emoções e 10% Observação 5% 
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PESSOAL E AUTONOMIA comportamentos. 

Consolida e aprofunda competências. 

É responsável e autónomo. 

É pontual. 

É assíduo.  

direta / grelhas 

de registo 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-estar e o 

respeito pelo ambiente. 

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e social. 

SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

E ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, aprecia e 

valoriza as diferentes manifestações 

culturais. Espaço de 

Promoção dos 

Saberes 

 

(Observação direta 

/ grelhas de 

registo) 

5% 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Coopera e partilha. 

Tem um comportamento que se 

coaduna com o espaço de aula. 

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO 

DO CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e tem 

consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral.  

Nota: Na impossibilidade de avaliar alguma competência específica, distribui-se a sua ponderação pelas restantes. 
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OPÇÕES 12º ANO 

 

FÍSICA 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

O
 

 

 

 

 empenhamento  

 autonomia  

 progressão  

 responsabilidade 

 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 

 

 testes de avaliação 

65% 

 

Desempenho em: 

 atividades práticas, laboratoriais e/ou 

experimentais 

 elaboração de relatórios 

 elaboração e apresentação de trabalhos 

 utilização das TIC: elaboração e apresentação de e-

portfolios/ blogues; vídeos 

 fichas de avaliação/ mini-testes 

30% 

 

 

BIOLOGIA 

 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Empenhamento 

 Autonomia 

 Progressão 

 Responsabilidade  

5% 
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ECONOMIA C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes sumativos 

 Fichas 

 Participação nas atividades da aula  

 Trabalhos propostos para casa 

95% 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T
IT

U
D

E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T
A

M
E
N

T
O

 

Responsabilidade/atitudes: 

 ser assíduo 

 ser pontual 

 cumprir regras de sala de aula 

 cumprir tarefas e prazos 

 ser portador do material necessário para o 

desenvolvimento das atividades letivas 

 ser cooperante com os colegas e professores 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes                                                         75% 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo            15% 

 Participação: relevância / progressão            5% 

95% 
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PSICOLOGIA B 

 

 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

  Relação com os pares: colaboração, 

respeito mútuo, inter-ajuda.  

 Relação com os docentes: respeito, 

cooperação  

 Relação com a comunidade educativa 

em geral. Assiduidade/ Pontualidade. 

 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Aquisição de conhecimentos e de 

competências próprias de cada nível 

de ensino, definido na planificação de 

cada ano. 

 Adesão/ Realização às tarefas e 

atividades propostas dentro e fora da 

sala de aula: leituras, comentários a 

textos, consulta e recolha de 

materiais, organização do caderno/ 

dossier da disciplina. 

 Apetência pelo saber. 

 Participação ativa: atenção, 

concentração, intervenção relevante. 

 Progresso na aprendizagem. 

 

Testes escritos – 75% 

 

Trabalhos escritos na aula e fora da 

aula(comentários, relatórios de leituras, de 

visitas de estudo, de visionamento de filmes...)     

– 10% 

 

+ 

 

 

Trabalhos  de pesquisa 

Debates 

Apresentações         

…              - 10% 
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SOCIOLOGIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 
Responsabilidade/atitudes: 

 ser assíduo 

 ser pontual 

 cumprir regras de sala de aula 

 cumprir tarefas e prazos 

 ser portador do material necessário para o 

desenvolvimento das atividades letivas 

 ser cooperante com os colegas e professores 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes                                                         75% 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo            15% 

 Participação: relevância / progressão            5% 

95% 
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INGLÊS 

 

PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

 

Atitudes  

 

 

  Participação e cooperação  

 Responsabilidade / 

Assiduidade 

  Autonomia/ Espírito 

Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% na avaliação global 

 

1 a 8 

- Aluno desinteressado e perturbador; não faz os trabalhos de casa; não participa regularmente nas 

tarefas propostas, quer individuais, quer de grupo; nem sempre respeita a opinião dos outros. 

- Revela poucos hábitos de trabalho; é assíduo, mas pouco pontual.  

- Ultrapassa dificuldades, recorrendo sempre à ajuda dos outros; revela pouca originalidade na 

elaboração dos trabalhos e deficiente capacidade de expressão e argumentação. 

 

9 a 12 

- Aluno revela algum interesse, mas é pouco participativo; não faz os trabalhos de casa com regularidade; 

desenvolve um trabalho irregular na sala de aula, nem sempre contribuindo com o seu trabalho para 

tarefas comuns.  

- É assíduo e pontual; revela hábitos de estudo. 

- Ultrapassa dificuldades, por vezes, somente com a ajuda dos colegas; revela alguma originalidade na 

elaboração de trabalhos, exprimindo ideias próprias, mas com fraco poder de argumentação. 

 

13 a 16 

- Aluno revela bastante interesse; é participativo; faz os trabalhos de casa com regularidade; desenvolve 

um trabalho regular na sala de aula, contribuindo com o seu trabalho para tarefas comuns.  

- É assíduo e pontual; revela hábitos de estudo. 

- Ultrapassa dificuldades, quase sempre, com alguma autonomia; revela originalidade na elaboração de 

trabalhos, exprimindo ideias próprias com razoável nível de argumentação. 

 

17 a 20 

- Aluno empenhado e muito trabalhador; faz com interesse todas as tarefas propostas, respeitando a 

opinião dos outros e contribuindo com o seu trabalho para tarefas comuns. 

- É assíduo e pontual; revela muito bons hábitos de trabalho, cumprindo sempre os prazos estipulados. 

- Revela autonomia; muita originalidade na elaboração dos trabalhos; dinamiza o trabalho de grupo; 

exprime ideias e tem forte poder de argumentação. 
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 Testes / trabalho escrito 

 

 Oralidade (compreensão - 

interação e produção) 

 

 Pronúncia 

 Gestão do discurso 

 Comunicatividade / 

interação  

 Correção gramatical 

 Vocabulário 

 

 

 

Testes - 65% 

 

Oralidade - 30% 

 

1 a 5  

Pronúncia não inteligível; discurso limitado a partes de frase ou a vocábulos soltos; incapacidade de 

produzir qualquer discurso com sentido; muitos erros gramaticais, mesmo nas construções mais básicas; 

vocabulário muito limitado. 

 

6 a 9  

Pronúncia raramente correta, mas com utilização de algumas estruturas básicas com o mínimo de 

correção; muitas hesitações, dificuldade em produzir discurso, necessitando de ouvintes cooperantes; 

muitos erros básicos; vocabulário limitado a termos genéricos. 

 

10 a 13  

Pronúncia geralmente inteligível; emprego de estruturas básicas corretas, mas nem sempre adequadas; 

algumas hesitações e alguma clareza na produção do discurso; podendo ser ultrapassada com a ajuda 

esporádica dos ouvintes; alguns erros gramaticais frequentes, mas suficiente controlo das estruturas 

básicas; vocabulário suficiente, mas adequado à situação. 

 

14 a 17  

Pronúncia e entoação corretas; emprego tanto de estruturas básicas como complexas com correção e 

adequação; poucas hesitações, mantendo uma participação ativa e adequada no desenvolvimento da 

interação; boa correção, apenas com erros ocasionais; vocabulário utilizado adequadamente. 

 

18 a 20  

Pronúncia sempre correta - sons, entoação e ritmo corretos; emprego de uma vasta gama de estruturas 

com correção e adequação, recorrendo a estruturas complexas; comunicação adequada e correta sem 

hesitações, mantendo uma interação efetiva com os ouvintes falantes; muito boa correção, sem erros 

gramaticais; vocabulário amplo e adequado. 
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GEOGRAFIA C 

 

 

Nota: Na impossibilidade de avaliar alguma competência específica, distribui-se a sua ponderação pelas restantes. 

 

 

 

 

 

 

PARÂMETROS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  Testes Sumativos; Fichas de Trabalho; Trabalhos 

de Investigação (individual/grupo). 

 Observação direta na sala de aula: 

 Trabalho realizado, participação oral. 

 Trabalhos de casa. 

TESTES 

95% 

INSTRUMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

(fichas, trabalhos, 

trabalhos de grupo …) 

INSTRUMENTOS GERAIS: 

 (Trabalhos de 

pesquisa, Debates, 

Apresentações, Ação 

na Comunidade 

Educativa, …) 

A
T
IT

U
D

E
S
  
E
 

C
O

M
P
O

R
T
A

M
E
N

T
O

 

 Assiduidade/Pontualidade. 

 Comportamento/Cumprimento do Regulamento 

Interno do Agrupamento. 

 Empenho/Criatividade/Autonomia/Participação 

nas atividades. 

Observação direta / 

grelhas de registo 
5% 
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ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

 

PORTUGUÊS 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

  Autonomia 

 

  Assiduidade/Pontualidade 

 

  Responsabilidade 

15% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Compreensão e Expressão escrita 

 Fichas 

 Testes 

 Trabalhos de pesquisa/ de grupo 

 

65% 

  Compreensão e Expressão oral 

 Participação nas Atividades da aula 

 Leitura/Compreensão 

 Contrato de leitura 

 

20% 

NOTA: Quando não existam elementos de avaliação relativamente a um item, a percentagem que lhe era 

atribuída passa a considerar-se cumulativamente com o(s) outro(s) itens do mesmo domínio/campo.  
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INGLÊS 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E
N

T
O

 

 

Atitudes  

 

 

  Participação e cooperação  

 Responsabilidade / 

Assiduidade 

  Autonomia/ Espírito Crítico 

15% na avaliação global 

 

1 a 8 

- Aluno desinteressado e perturbador; não faz os trabalhos de casa; não participa 

regularmente nas tarefas propostas, quer individuais, quer de grupo; nem sempre respeita a 

opinião dos outros. 

- Revela poucos hábitos de trabalho; é assíduo, mas pouco pontual.  

- Ultrapassa dificuldades, recorrendo sempre à ajuda dos outros; revela pouca originalidade na 

elaboração dos trabalhos e deficiente capacidade de expressão e argumentação. 

 

9 a 12 

- Aluno revela algum interesse, mas é pouco participativo; não faz os trabalhos de casa com 

regularidade; desenvolve um trabalho irregular na sala de aula, nem sempre contribuindo com 

o seu trabalho para tarefas comuns.  

- É assíduo e pontual; revela hábitos de estudo. 

- Ultrapassa dificuldades, por vezes, somente com a ajuda dos colegas; revela alguma 

originalidade na elaboração de trabalhos, exprimindo ideias próprias, mas com fraco poder de 

argumentação. 

 

13 a 16 

- Aluno revela bastante interesse; é participativo; faz os trabalhos de casa com regularidade; 

desenvolve um trabalho regular na sala de aula, contribuindo com o seu trabalho para tarefas 

comuns.  

- É assíduo e pontual; revela hábitos de estudo. 

- Ultrapassa dificuldades, quase sempre, com alguma autonomia; revela originalidade na 

elaboração de trabalhos, exprimindo ideias próprias com razoável nível de argumentação. 

 

17 a 20 

- Aluno empenhado e muito trabalhador; faz com interesse todas as tarefas propostas, 

respeitando a opinião dos outros e contribuindo com o seu trabalho para tarefas comuns. 

- É assíduo e pontual; revela muito bons hábitos de trabalho, cumprindo sempre os prazos 

estipulados. 

- Revela autonomia; muita originalidade na elaboração dos trabalhos; dinamiza o trabalho de 

grupo; exprime ideias e tem forte poder de argumentação. 
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A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes / trabalho escrito 

 

 Oralidade (compreensão 

- interação e produção) 

 

 Pronúncia 

 Gestão do discurso 

 Comunicatividade / 

interação  

 Correção gramatical 

 Vocabulário 

Testes - 55% 

 

 

 

Oralidade - 30% 

 

1 a 5 

Pronúncia não inteligível; discurso limitado a partes de frase ou a vocábulos soltos; 

incapacidade de produzir qualquer discurso com sentido; muitos erros gramaticais, mesmo nas 

construções mais básicas; vocabulário muito limitado. 

 

6 a 9  

Pronúncia raramente correta, mas com utilização de algumas estruturas básicas com o mínimo 

de correção; muitas hesitações, dificuldade em produzir discurso, necessitando de ouvintes 

cooperantes; muitos erros básicos; vocabulário limitado a termos genéricos. 

 

10 a 13  

Pronúncia geralmente inteligível; emprego de estruturas básicas corretas, mas nem sempre 

adequadas; algumas hesitações e alguma clareza na produção do discurso; podendo ser 

ultrapassada com a ajuda esporádica dos ouvintes; alguns erros gramaticais frequentes, mas 

suficiente controlo das estruturas básicas; vocabulário suficiente, mas adequado à situação. 

 

14 a 17  

Pronúncia e entoação corretas; emprego tanto de estruturas básicas como complexas com 

correção e adequação; poucas hesitações, mantendo uma participação ativa e adequada no 

desenvolvimento da interação; boa correção, apenas com erros ocasionais; vocabulário 

utilizado adequadamente. 

 

18 a 20  

Pronúncia sempre correta - sons, entoação e ritmo corretos; emprego de uma vasta gama de 

estruturas com correção e adequação, recorrendo a estruturas complexas; comunicação 

adequada e correta sem hesitações, mantendo uma interação efetiva com os ouvintes 

falantes; muito boa correção, sem erros gramaticais; vocabulário amplo e adequado. 
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ESPANHOL 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 

 Participação/ Cooperação; 

 

 Espírito crítico/Autonomia/ Criatividade;  

 

 Responsabilidade: 

 Cumprir tarefas em casa e na sala de 

aula 

 Cumprir prazos 

 Cuidar dos espaços e materiais 

(cadernos diários...) 

 Ser assíduo 

 Ser pontual 

 Trazer material necessário para o 

desenvolvimento das atividades 

letivas. 

 

 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 

 Testes 

 

 Fichas  

 

 Oralidade: 

 Compreensão 

 Interpretação 

 Aplicação 

 Produção 

 

 

50% 

 

10% 

 

25% 
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ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

 

S
A

B
E

R
 /
 S

A
B

E
R

 F
A

Z
E

R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E TEXTOS 

 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos. 

Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação. 

Domina capacidades nucleares de compreensão e de 

expressão. 

 

85% 

 

    

    Testes 

e/ou   

Trabalhos Projeto 

+  

Apresentação Oral dos 

Trabalhos 

Projeto 

 

 

 

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

fichas, trabalhos 

individuais e/ou grupo, 

debates, 

apresentações 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação. 

Transforma a informação em conhecimento. 

Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

Gere projetos e toma decisões para resolver 

problemas. 

Constrói produtos e conhecimento. 

PENSAMENTO CRÍTICO E 

PENSAMENTO CRIATIVO 
Pensa, observa, analisa e argumenta. 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa operações técnicas. 

 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 /
 S

A
B

E
R

 E
S

T
A

R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos.  

Consolida e aprofunda competências.  

É responsável e autónomo.  

 

15% 

 

Observação direta / 

grelhas de registo 
15% 

 

BEM-ESTAR, SAÚDE E 

AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem-estar e o respeito pelo ambiente.  

Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e 

social.  

 

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações culturais. 

 

 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO CORPO 

 

Realiza atividades, domina a capacidade percetivo-

motora e tem consciência de si próprio a nível 

emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

N.º Módulo MÓDULOS CONTEÚDOS 

1 Outras Atividades Físicas Desportivas I 

- Atletismo - Nível Introdução 

ou 

- Raquetas - Nível Introdução 

2 Atividade Física/ Contextos e Saúde I 
- Conhecimentos sobre o desenvolvimento da condição física e os seus 

benefícios para a saúde. 

3 Ginástica I 

- Ginástica de Aparelhos - Nível Introdução 

- Ginástica de Solo - Nível Introdução 

4 Dança I - Danças Sociais e/ou Tradicionais - Nível Introdução 

5 Jogos Desportivos Coletivos I 

- Basquetebol - Nível Introdução  

- Futebol - Nível Introdução 

- Voleibol - Nível Introdução 

- Andebol - Nível Introdução 

6 Outras Atividades Físicas Desportivas II 

-Atletismo-Nível Introdução/Elementar 

ou 

-Raquetas-Nível Introdução/Elementar 

7 Atividade Física/ Contextos e Saúde II 
- Conhecimentos sobre o desenvolvimento da condição física e os seus 

benefícios para a saúde 

8 Ginástica II 

- Ginástica de Aparelhos - Nível Introdução 

- Ginástica de Solo - Nível Elementar 

9 Dança II - Danças Sociais e/ou Tradicionais - Nível Introdução 

10 Jogos Desportivos Coletivos II 

- Basquetebol - Nível Introdução  

- Futebol - Nível Introdução 

- Voleibol - Nível Introdução 

- Andebol - Nível Introdução 
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11 Atividades de Exploração da Natureza 

- Orientação - Nível Introdução 

 ou - Escalada - Nível Introdução 

12 Dança III - Danças Sociais e/ou Tradicionais – Nível de Introdução 

13 Atividade Física/Contextos e Saúde III 
- Conhecimentos sobre o desenvolvimento da condição física e os seus 

benefícios para a saúde 

14 Ginástica III  - Ginástica Acrobática - Nível Introdução 

15 Jogos Desportivos Coletivos III 

- Basquetebol - Nível Elementar  

- Futebol - Nível Elementar 

- Voleibol - Nível Elementar 

- Andebol - Nível Elementar 

16 

Desenvolvimento das Capacidades 

Motoras Condicionais e Coordenativas 

(a ser lecionada durante os 3 anos).  

 Flexibilidade  

 Força  

 Resistência  

 Velocidade  

 Destreza Geral  

 

Mapa de Níveis de Aprendizagem 

Nível 
Não 

Introdutório 
Introdução 

Parte do 

Elementar 
Elementar 

Parte do 

Avançado 
Avançado 

JDC 0 – 9 10 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 20 - 

Ginástica 0 – 9 10 – 13 14 - 16 17 - 18 19 - 20 - 

A.E.Nat. 0 – 9 10 – 13 14 - 16 17 - 18 19 - 20 - 

Dança 0 – 9 10 – 13 14 - 16 17 - 18 19 - 20 - 

Outras - - - - - - 
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 10º/11º ANOS 

 

S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes 

contextos de comunicação.  

Domina capacidades nucleares 

de compreensão e de 

expressão.  

85% 

Trabalhos de 

grupo; 

Fichas de 

avaliação; 

85%  

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO % 

*DOMÍNIO MOTOR 

- GESTOS TÉCNICOS E SUA APLICAÇÃO 

- TÁTICA DE JOGO 

- APLICAÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA 

- PROGRESSÃO NA APRENDIZAGEM 

85% 

*DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO 

- ASSIDUIDADE 

- PONTUALIDADE 

- PARTICIPAÇAO E COOPERAÇÃO 

- RESPEITO PELAS REGRAS 

- ESPÍRITO DESPORTIVO 

- ESPÍRITO DE EQUIPA 

15% 



 

314 
 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes 

contextos comunicativos.  

Fichas de 

trabalho 

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões 

para resolver problemas.  

Constrói produtos e 

conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

Pensa, observa, analisa e 

argumenta.  

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

Compreende processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

Relaciona conhecimentos, 

emoções e comportamentos.  

Consolida e aprofunda 

competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

Observação 

direta/ grelhas 

de registo, para 

avaliar 

especificamente: 

 

Destreza com o 

equipamento 

Concentração e 

qualidade no 

trabalho 

Assiduidade e 

pontualidade 

Capacidade de 

organização e 

metodologia de 

trabalho 

Relacionamento 

em grupo 

15% 

BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-

estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e 

social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

Reconhece, experimenta, 

aprecia e valoriza as 

diferentes manifestações 

culturais.  

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO 

CORPO 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  
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TIC em EVENTOS - 11º E 12º ANO 

 

 PARÂMETROS  PONDERAÇÃO (%) 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

Trabalhos de Grupo 

Fichas de Avaliação 

Fichas de Trabalho 

85% 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

 

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Destreza com o equipamento 

Concentração e qualidade no trabalho 

Assiduidade e pontualidade 

Capacidade de organização e metodologia de trabalho 

Relacionamento em grupo 

15% 

 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO 

 

MATEMÁTICA 11º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  Testes escritos de avaliação (50%) 

 Questões Aula/Fichas/Composições/Relatórios (20%) 
70%* 

 Participação nas atividades da aula 

 Trabalhos propostos 
15% 
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A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Assiduidade e Pontualidade 

 Cumprimento das regras da sala de aula 

 Interesse/responsabilidade/autonomia/organização do 

caderno diário/portfólio 

15% 

*No caso de apenas serem realizados Testes Escritos, estes terão um peso de 70%. 

 

 

 

ECONOMIA - 11ºANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes………………………………………………………70% 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo…….15% 
85% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Autonomia 

 Participação/Espírito crítico/Criatividade 

 Sociabilidade/Cooperação com colegas e professores em 

atividades 

 Responsabilidade 

 Cumprir tarefas na sala de aula. 

 Cumprir prazos. 

 Cuidar dos espaços e materiais (cadernos diário…). 

 Ser assíduo. 

 Ser pontual. 

 Trazer material necessário para o desenvolvimento das 

atividades letivas. 

15% 
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GESTÃO - 11ºANO 

 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo…..65% 

 Participação: relevância/progressão………………….…….20% 
85% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação na aula: 

Pertinência/Frequência/Progressão 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Atitudes:  

 Empenhamento 

 Confiança 

 Autonomia 

 Respeito 

 Entreajuda 

 

 

 

 

 

5% 

1% 

1% 

 

3% 

1,5% 

1,5% 

1% 

1% 

15% 

 

 

 

GESTÃO - 12ºANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo…..70% 

 Participação: relevância/progressão………………….…….15% 
85% 
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A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação na aula: 

Pertinência/Frequência/Progressão 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Atitudes:  

 Empenhamento 

 Confiança 

 Autonomia 

 Respeito 

 Entreajuda 

 

 

 

 

 

4,5% 

1% 

1% 

 

2% 

2% 

2,5% 

1,5% 

0,5% 

15% 

 

 

 

 

 

DIREITO DAS ORGANIZAÇÕES - 11ºANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo…..70% 

 Participação: relevância/progressão………………….…….15% 
85% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Responsabilidade/atitudes: 

 Ser assíduo. 

 Ser pontual. 

 Cumprir tarefas na sala de aula. 

 Cumprir tarefas e prazos. 

 Ser portador do material necessário para o desenvolvimento 

das atividades letivas. 

 Ser cooperante com colegas e professores. 

15% 
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CÁLCULO FINANCEIRO E ESTATÍSTICA APLICADA - 11ºANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo…..60% 

 Participação: relevância/progressão………………….…….25% 
85% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação na aula: 

Pertinência/Frequência/Progressão 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Atitudes:  

 Empenhamento 

 Confiança 

 Autonomia 

 Respeito 

 Entreajuda 

 

 

 

 

 

5% 

1% 

1% 

 

3% 

2% 

2% 

0,5% 

0,5% 

15% 

 

 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE - 12ºANO 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes………………………………………………………70% 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo…….15% 
85% 
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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO 

MATEMÁTICA - 10º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  Testes escritos de avaliação (50%) 

 Questões Aula/Fichas/Composições/Relatórios (20%) 
70%* 

 Participação nas atividades da aula 

 Trabalhos propostos 
15% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Assiduidade e Pontualidade 

 Cumprimento das regras da sala de aula 

 Interesse/responsabilidade/autonomia/organização do 

caderno diário/portfólio 

15% 

*No caso de apenas serem realizados Testes Escritos, estes terão um peso de 70% 

 

 

 

 

 

 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Autonomia 

 Participação/Espírito crítico/Criatividade 

 Sociabilidade/Cooperação com colegas e professores em 

atividades 

 Responsabilidade 

 Cumprir tarefas na sala de aula. 

 Cumprir prazos. 

 Cuidar dos espaços e materiais (cadernos diário…). 

 Ser assíduo. 

 Ser pontual. 

 Trazer material necessário para o desenvolvimento das 

atividades letivas. 

15% 
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GESTÃO DE RECURSOS - 10º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 trabalho individual ou em grupo 20%* 

 testes 65% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação na aula: pertinência/frequência/ Progressão (5%) 

 Assiduidade (1%) 

 Pontualidade (1%) 

 Atitudes 

o Empenhamento (3%) 

o Confiança (1,5%) 

o Autonomia (1,5%) 

o Respeito (1%) 

o Entreajuda(1%)      

15% 

 

                (* Vide LEGISLAÇÃO 10ºANO) 

 

ITENS A AVALIAR 

1.  ITEMS DE COMPREENSÃO: 

 exprime uma melhor compreensão dos valores e das atitudes que interagem nos fenómenos psicossociais; 

 respeita a pluralidade de sentidos que qualquer fenómeno social implica e que diferencia as relações 

sociais e as suas múltiplas abordagens; 

 reconhece a multireferencialidade dos instrumentos teóricos e práticos; 

 utiliza corretamente os conceitos operatórios; 

 interpreta e recodifica os textos científicos; 

 aprende a relação intertextual, oral e escrita, de pensamentos, problemas e conceitos. 

  

2.  ITEMS DE ENUNCIAÇÃO: 

No Plano da Exposição: 

 expõe claramente as ideias; 

 desenvolve coerentemente o discurso; 

 apresenta marcas pessoais. 

 

                                   No Plano da Expressão: 

 constrói corretamente as frases, 

 usa com propriedade a terminologia das Ciências Sociais e Socioeconómicas; 
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 apresenta uma ortografia correta; 

 efetua todos os cálculos necessários à resolução das situações propostas e apresenta todas as fórmulas a 

eles inerentes. 

3.  PARTICIPAÇÃO NA AULA: 

  pertinência                          Atitudes/Comportamentos: 

  frequência     confiança 

  progressão     autonomia 

  assiduidade     respeito 

  pontualidade     empenhamento 

        entreajuda 

        ……………… 

Observações 

Tanto os trabalhos realizados como algumas respostas dadas nos testes poderão ser objeto de defesa pelo aluno, quando o docente 

considerar conveniente. 

A gravidade e a frequência de erros gramaticais, como a desestruturação frásica, a incorreta flexão verbal de concordância e 

outros, serão devidamente analisados como estratégia de avaliação formativa. 

 

PONDERAÇÃO PERCENTUAL DOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Atitudes/Comportamentos 10% 

Aprendizagens 

    Trabalhos individuais e/ou em grupo 

    Testes 

 

15% 

75% 

 

CLASSIFICAÇÕES 

Avaliação Qualitativa: 

 

Mau 0 a 4 valores 

Muito Insuficiente 5 a 7 valores 

Insuficiente 8 e 9 valores 

Suficiente 10 a 13 valores 

Bom 14 a 17 valores 

Muito Bom 18 a 20 valores 

                

 Esta avaliação será utilizada no caso. 

 das fichas formativas; 

 dos trabalhos individuais e de grupo. 
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CURSO PROFISSIONAL DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

MATEMÁTICA - 10º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

  Testes escritos de avaliação (50%) 

 Questões Aula/Fichas/Composições/Relatórios (20%) 
70%* 

 Participação nas atividades da aula 

 Trabalhos propostos 
15% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Assiduidade e Pontualidade 

 Cumprimento das regras da sala de aula 

 Interesse/responsabilidade/autonomia/organização do 

caderno diário/portfólio 

15% 

*No caso de apenas serem realizados Testes Escritos, estes terão um peso de 70%. 

PLANEAMENTO DE EVENTOS/OPERACIONALIZAÇÃO DE 

EVENTOS/MARKETING E EVENTOS 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

 

A
T

IT
U

D
E

S
 

E
 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

 Participação: pertinência/frequência/progressão 

 Responsabilidade 

o Assiduidade 

o Pontualidade 

o Cumprimento de tarefas e prazos 

 Autonomia 

 Empenhamento 

 Entreajuda/ espirito de partilha /trabalho colaborativo e 

cooperativo 

3% 

3% 

 

 

3% 

3% 

3% 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 

 Trabalhos individuais e/ou em grupo 

 Testes/ atividades 

40% 

45% 
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INGLÊS TÉCNICO EM EVENTOS 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E
N

T
O

 

 

Atitudes  

 

 

  Participação e cooperação  

 Responsabilidade / 

Assiduidade 

  Autonomia/ Espírito Crítico 

15% na avaliação global 

 

1 a 8 

- Aluno desinteressado e perturbador; não participa regularmente nas tarefas propostas, 

quer individuais, quer de grupo; nem sempre respeita a opinião dos outros. 

- Revela poucos hábitos de trabalho; é assíduo, mas pouco pontual.  

- Ultrapassa dificuldades, recorrendo sempre à ajuda dos outros; revela pouca originalidade 

na elaboração dos trabalhos e deficiente capacidade de expressão e argumentação. 

 

9 a 12 

- Aluno revela algum interesse, mas é pouco participativo; desenvolve um trabalho irregular 

na sala de aula, nem sempre contribuindo com o seu trabalho para tarefas comuns.  

- É assíduo e pontual; revela hábitos de estudo. 

- Ultrapassa dificuldades, por vezes, somente com a ajuda dos colegas; revela alguma 

originalidade na elaboração de trabalhos, exprimindo ideias próprias, mas com fraco poder 

de argumentação. 

 

13 a 16 

- Aluno revela bastante interesse; é participativo; desenvolve um trabalho regular na sala de 

aula, contribuindo com o seu trabalho para tarefas comuns.  

- É assíduo e pontual; revela hábitos de estudo. 

- Ultrapassa dificuldades, quase sempre, com alguma autonomia; revela originalidade na 

elaboração de trabalhos, exprimindo ideias próprias com razoável nível de argumentação. 

 

17 a 20 

- Aluno empenhado e muito trabalhador; faz com interesse todas as tarefas propostas, 

respeitando a opinião dos outros e contribuindo com o seu trabalho para tarefas comuns. 

- É assíduo e pontual; revela muito bons hábitos de trabalho, cumprindo sempre os prazos 

estipulados. 

- Revela autonomia; muita originalidade na elaboração dos trabalhos; dinamiza o trabalho de 

grupo; exprime ideias e tem forte poder de argumentação. 
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A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Trabalho escrito 

 

 Oralidade (compreensão 

- interação e produção) 

 

 Pronúncia 

 Gestão do discurso 

 Comunicatividade / 

interação  

 Correção gramatical 

 Vocabulário 

Fichas - 35% 

 

 

 

Oralidade - 50% 

 

1 a 5 

Pronúncia não inteligível; discurso limitado a partes de frase ou a vocábulos soltos; 

incapacidade de produzir qualquer discurso com sentido; muitos erros gramaticais, mesmo 

nas construções mais básicas; vocabulário muito limitado. 

 

6 a 9  

Pronúncia raramente correta, mas com utilização de algumas estruturas básicas com o 

mínimo de correção; muitas hesitações, dificuldade em produzir discurso, necessitando de 

ouvintes cooperantes; muitos erros básicos; vocabulário limitado a termos genéricos. 

 

10 a 13  

Pronúncia geralmente inteligível; emprego de estruturas básicas corretas, mas nem sempre 

adequadas; algumas hesitações e alguma clareza na produção do discurso; podendo ser 

ultrapassada com a ajuda esporádica dos ouvintes; alguns erros gramaticais frequentes, mas 

suficiente controlo das estruturas básicas; vocabulário suficiente, mas adequado à situação. 

 

14 a 17  

Pronúncia e entoação corretas; emprego tanto de estruturas básicas como complexas com 

correção e adequação; poucas hesitações, mantendo uma participação ativa e adequada no 

desenvolvimento da interação; boa correção, apenas com erros ocasionais; vocabulário 

utilizado adequadamente. 

 

18 a 20  

Pronúncia sempre correta - sons, entoação e ritmo corretos; emprego de uma vasta gama de 

estruturas com correção e adequação, recorrendo a estruturas complexas; comunicação 

adequada e correta sem hesitações, mantendo uma interação efetiva com os ouvintes 

falantes; muito boa correção, sem erros gramaticais; vocabulário amplo e adequado. 
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PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES - 10º e 11º ANOS 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 

E
 

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Responsabilidade/atitudes:     

• ser assíduo  

• ser pontual  

• ser autónomo 

• ser criativo 

• cumprir regras de sala de aula 

• cumprir tarefas e prazos  

• ser portador do material necessário para o 

desenvolvimento das atividades letivas  

• ser cooperante com colegas e professores  

15% 

 

PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

Testes e/ou Trabalhos individuais e/ou em grupo 

 
85 % 

 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 

Assiduidade / Pontualidade 

Autonomia / Espírito Crítico / Criatividade / Responsabilidade/ 

Sociabilidade / Cooperação com colegas e professores 

Participação  

 

 

15% 
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A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes e/ou trabalho de pesquisa..................... 60%  

 Trabalhos práticos, relatórios, portefólios   ………….25% 

 

85% 

 

FÍSICA - 10º/11º ANOS 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 testes de avaliação 

 atividades experimentais e outras tarefas individuais ou em 

grupo em contexto de sala de aula ou em casa 

desempenho em sala de aula - qualidade da participação nas 

atividades desenvolvidas nas aulas teóricas e práticas 

85% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 pontualidade 

 responsabilidade 

 respeito e cumprimento de regras 

 autonomia e cooperação 

15% 
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e-DIREITO / e-MARKETING - 10º/11º ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO WEB - 10º e 11º ANO 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Trabalhos de Grupo 

 Fichas de Avaliação 

 Fichas de Trabalho 

85% 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

  Destreza com o equipamento 

 Concentração e qualidade no trabalho 

 Assiduidade e pontualidade 

 Capacidade de organização e metodologia de 

trabalho 

 Relacionamento em grupo 

15% 

 

PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

Testes e/ou Trabalhos individuais e/ou em grupo 

 
85 % 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

  

Assiduidade / Pontualidade 

Autonomia / Espírito Crítico / Criatividade / Responsabilidade/ 

Sociabilidade / Cooperação com colegas e professores 

Participação  

15% 
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DESIGN E ANIMAÇÃO - 11º ANO 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 
A

T
IT

U
D

E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 
 Postura/empenho face às atividades. 

 Respeito e cumprimento de regras. 

 Cumprimento de prazos de entrega de 

trabalhos. 

 Material. 

 Autonomia e cooperação. 

 Resiliência face às dificuldades. 

15% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

Desempenho na aula 

 Qualidade da participação/intervenção 

nas atividades desenvolvidas. 

  Planeamento das atividades. 

 Desenvolve o trabalho com rigor e 

método. 

 Atitude critica face ao seu desempenho. 

 

Projetos e trabalhos técnicos 

 Trabalhos de apresentação. 

 Conhecimento e utilização da linguagem 

técnica.  

  Correta utilização dos equipamentos e 

materiais. 

 Domínio e correta aplicação face aos 

problemas dos diferentes conteúdos. 

 Rigor técnico e científico. 

 Qualidade dos trabalhos técnicos. 

 Capacidade criativa. 

 Capacidade de autocrítica relativamente 

ao produtos finais. 

85% 
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PRODUÇÃO MULTIMÉDIA - 10º/11º/12º  ANOS 

 
S
A

B
E
R

 /
 S

A
B
E
R

 F
A

Z
E
R
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES OPERATIVOS 
PONDE-

RAÇÃO 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 

VALORA-

ÇÃO DOS 

INSTRU-

MENTOS 

LINGUAGENS E 

TEXTOS 

 

Utiliza diferentes linguagens e 

símbolos.  

Aplica-as aos diferentes 

contextos de comunicação.  

Domina capacidades nucleares 

de compreensão e de 

expressão.  

85% 

TESTES 40% 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Valida e mobiliza informação.  

Transforma a informação em 

conhecimento.  

Colabora em diferentes 

contextos comunicativos.  

INSTRUMENTOS  

ESPECÍFICOS: 

Projetos 

Relatório 

Grelhas de 

observação 

TPC 

 

45%  

RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Interpreta, planeia e conduz 

pesquisas.  

Gere projetos e toma decisões 

para resolver problemas.  

Constrói produtos e 

conhecimento.  

PENSAMENTO 

CRÍTICO E 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

 

Pensa, observa, analisa e 

argumenta.  

 

SABER CIENTÍFICO, 

TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO 

 

Compreende processos e 

fenómenos científicos e 

tecnológicos e executa 

operações técnicas.  

 

S
A

B
E
R

 S
E
R

 /
 

S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 

AUTONOMIA 

 

Relaciona conhecimentos, 

emoções e comportamentos.  

Consolida e aprofunda 

competências.  

É responsável e autónomo.  

15% 

Observação 

direta / 

grelhas de 

registo 

15% 
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BEM-ESTAR, SAÚDE 

E AMBIENTE 

 

Adota comportamentos que 

promovem a saúde, o bem-

estar e o respeito pelo 

ambiente.  

Manifesta consciência e 

responsabilidade ambiental e 

social.  

SENSIBILIDADE 

ESTÉTICA E 

ARTÍSTICA 

 

Reconhece, experimenta, 

aprecia e valoriza as diferentes 

manifestações culturais.  

 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

 

Coopera e partilha. 

CONSCIÊNCIA E 

DOMÍNIO DO 

CORPO 

 

Realiza atividades, domina a 

capacidade percetivo-motora e 

tem consciência de si próprio a 

nível emocional, cognitivo, 

psicossocial, estético e moral.  

 

 

CURSO PROFISSIONAL DE ARTES DO ESPETÁCULO 

PSICOLOGIA 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Relação com os pares: colaboração, 

respeito mútuo, inter-ajuda. - 6% 

 Relação com os docentes: respeito, 

cooperação – 6% 

 Relação com a comunidade educativa 

em geral. – 3% 

15% 
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A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 
 Aquisição de conhecimentos e de 

competências próprias de cada nível 

de ensino, definido na planificação de 

cada ano. 

 Adesão/ Realização às tarefas e 

atividades propostas dentro e fora da 

sala de aula: leituras, comentários a 

textos, consulta e recolha de 

materiais, organização do caderno/ 

dossier da disciplina. 

 Apetência pelo saber. 

 Participação ativa: atenção, 

concentração, intervenção relevante. 

 Assiduidade/ Pontualidade. 

 Progresso na aprendizagem. 

 

Testes escritos – 70% 

 

Trabalhos escritos na aula e fora da aula:   

(comentários, relatórios de leituras, de visitas de 

estudo, de visionamento de filmes…). – 5% 

 

Oralidade (participação organizada): formulação de 

dúvidas, sínteses de aulas ou de parte da matéria, 

apresentação crítica de argumentos e/ou objeções, 

interpelação pertinente. – 5% 

 

Utilização de materiais de forma sistemática: 

manual, caderno, material fornecido pelo professor, 

consulta de obras ou artigos, pesquisa na Internet… - 

5% 

 

Nível atitudinal 

 

Observação de atitudes (grelha) 

 

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES - 10º e 11º ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 

E
 

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Responsabilidade/atitudes:     

• ser assíduo  

• ser pontual  

• ser autónomo 

• ser criativo 

• cumprir regras de sala de aula 

• cumprir tarefas e prazos  

• ser portador do material necessário para o 

desenvolvimento das atividades letivas  

• ser cooperante com colegas e professores  

15% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Testes e/ou trabalho de pesquisa..................... 60%  

 Trabalhos práticos, relatórios, portefólios   ………….25% 

 

85% 
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VOZ, INTERPRETAÇÃO, MOVIMENTO E DRAMATURGIA - 10º, 11º e 

12ºANOS 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
  

E
  

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação na aula; Cooperação com colegas e 

professores; 

 Autonomia; Iniciativa; Curiosidade – 5% 

 

 Respeito; Regras e Responsabilidades (tarefas, 

espaços materiais, assiduidade, pontualidade, 

trazer material) – 10% 

 

15% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 

 Trabalhos práticos individuais / Grupo – 40% 

 

 Trabalho de Pesquisa – 10% 

 

 Criatividade – 25% 

 

 Adquirir e utilizar a linguagem e rigor técnico; 

capacidade de representação das ideias – 10% 

85% 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA - 2º e 3ºCiclos 

I - NÍVEL INICIAL A1, A2 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

 C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação/cooperação (8%) 

 Colabora nas atividades propostas  

 Respeita a opinião dos outros  

 Intervém de forma adequada  

 Contribui com o seu trabalho para tarefas comuns 

 Sociabilidade (4%) 

 Relaciona-se com os outros sem conflitos 

 Manifesta atitudes adequadas no espaço escolar 

 Responsabilidade (15%) 

 É assíduo. 

 É pontual. 

 É portador do material escolar. 

 Organiza o material escolar. 

 Manifesta hábitos de trabalho. 

 Autonomia (10%) 

 Toma decisões. 

 Organiza o seu trabalho. 

 Dinamiza o trabalho de grupo. 

 Espírito crítico (3%) 

 Questiona situações concretas  

 Expressa opiniões próprias argumentando-as 

40% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Compreender (15%) 

 Compreensão do oral 

 Leitura 

 

 Falar (10%) 

 Interação oral 

 Produção oral 

 

 Escrita (10%) 

 

 Gramática (10%) 

 

 Teste (15%) 

60% 
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II - NÍVEL INTERMÉDIO B1 

 

 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

 C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação/cooperação (7%) 

 Colabora nas atividades propostas  

 Respeita a opinião dos outros  

 Intervém de forma adequada  

 Contribui com o seu trabalho para tarefas comuns 

 Sociabilidade (3%) 

 Relaciona-se com os outros sem conflitos 

 Manifesta atitudes adequadas no espaço escolar 

 Responsabilidade (14%) 

 É assíduo. 

 É pontual. 

 É portador do material escolar. 

 Organiza o material escolar. 

 Manifesta hábitos de trabalho. 

 Autonomia (9%) 

 Toma decisões. 

 Organiza o seu trabalho. 

 Dinamiza o trabalho de grupo. 

 Espírito crítico (2%) 

 Questiona situações concretas  

 Expressa opiniões próprias argumentando-as 

35% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

 Compreender (16%) 

 Compreensão do oral 

 Leitura 

 

 Falar (11%) 

 Interação oral 

 Produção oral 

 

 Escrita (11%) 

 

 Gramática (11%) 

 

 Teste (16%) 

65% 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA - 10º, 11º e 12º Anos 

 

I - NÍVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - NÍVEL INTERMÉDIO 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

 

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação/cooperação  

 Sociabilidade  

 Responsabilidade  

 Autonomia  

 Espírito crítico 

5% 

A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

  Oral (30%) 

 Compreensão 

 Interação oral 

 Produção oral 

 

 Leitura (10%) 

 Compreensão 

 

 Escrita (10%)  

 Produção escrita 

 

 Funcionamento da Língua (10%) 

 

 Teste (35%) 

95% 

 PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

A
T

IT
U

D
E
S
 E

 

C
O

M
P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

 Participação/cooperação  

 Sociabilidade  

 Responsabilidade  

 Autonomia  

 Espírito crítico  

5% 
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A
P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

  Oral (30%) 

 Compreensão 

 Interação oral 

 Produção oral 

 

 Leitura (10%) 

 Compreensão 

 

 Escrita (10%)  

 Produção escrita 

 

 Funcionamento da Língua (10%) 

 

 Teste (35%) 

95% 


